Inventarisatie standpunten politieke partijen in Gooi en Vechtstreek, omtrent gemeentelijke schaalvergrotingsoperatie
Stelling Burger-denktank Schaalvergroting G&V
Stelling 1

Deze beweging naar schaalgrootte gaat in tegen de huidige sociaal-maatschappelijke trend.
De recente crisis heeft geleid tot een toegenomen wantrouwen bij burgers tegenover alles wat groot en ver weg is. Dit
geldt zeker ook ‘de politiek’. In burgerinitiatieven op vele plaatsen, in Nederland en erbuiten, zie je een beweging, weg
van de grootschaligheid en daarmee van de vervreemding die in de afgelopen decennia ontstaan is.
Stelling 2

Het zou daarom een onverantwoord risico zijn, als de beweging naar schaalvergroting in Gooi en
Vechtstreek hier niet op een geloofwaardige manier op inspeelt.
Stelling 3

Aan bovenbedoelde aspecten is onvoldoende aandacht besteed in de diverse onderzoeksopdrachten,
rapporten, nota’s, besluiten en procedures rond deze schaalvergroting.
In het Winsemiusrapport uit 2013 wordt het belang van draagvlak nog wel genoemd. Daar staat zelfs "het uiteindelijk
oordeel ligt bij de burgers en, bij afwezigheid van een referendum, bij volksvertegenwoordigers". Erna werd het op dit
vlak bedenkelijk stil.
Stelling 4

Ook is onvoldoende aandacht besteed aan alternatieve oplossingen voor de bestuurlijke problematiek.
Dit terwijl het rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur uit maart 2016 wel een overzicht van alternatieve
oplossingen bevat (namelijk in Bijlage 1).
Stelling 5

De haalbaarheid van afschaling (gefinancierde lokale zelfsturing van wijken en kernen, binnen voorwaarden) moet gelijktijdig en
gelijkwaardig met die van opschaling onderzocht en gerealiseerd worden.
Dit omdat het één niet zonder het ander kan, als we de draagvlak-risico’s niet willen vergroten.
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Stelling 6

Daarbij moet ook worden onderzocht in hoeverre de voor afschaling nodige burgerinzet in de praktijk
verwacht mag worden.
M.a.w. hoe reëel is het te veronderstellen dat burgers in alle (of althans de meeste) wijken duurzaam de inzet zullen
gaan leveren, die nodig is voor praktische implementatie van de afgeschaalde, lokale besturing?
Stelling 7

Bij afschaling moet recht gedaan worden aan het gegeven dat identiteit niet altijd wordt beleefd als
‘wijkbewoner’.
Soms wordt identiteit meer ontleend aan de inwonergroep, zoals bijv. jongeren, ouderen, werkende ouders, leden van
verenigingen, (sub)culturele groepen.
Stelling 8

Op deze diversiteit passend instrumentarium moet als onderdeel van de schaalvergrotings-operatie worden
ontwikkeld.
Dit na het verkrijgen van inzicht in deze diversiteit, verrijkt met elders geleerde lessen.
Stelling 9

Vanaf nu dienen de bestuurders burgers uit de regio bij de gedachtenvorming te betrekken, voorafgaand
aan elk go/no-go besluit rond de schaalvergroting.
Daarbij vóór de burgerinbreng aangevend hoe zwaar deze bij de besluitvorming zal wegen.
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