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Onderwerp: fuseren?
Geachte fractieleden,
U beslist, nu de Provincie er geen invloed meer op heeft, binnenkort over de vraag of
de gemeente Waterland moet fuseren en zo ja met wie. Nog niet te laat, volgt hier
mijn burgerlijke antwoord op de vraag, die wellicht ook een antwoord kan zijn op wat
veel burgers denken: 'mijn stem doet er niet toe, de gemeente beslist toch wat zijzelf
al van zins is, al beweert ze nu van niet'...
Fusies, gemeentelijk of ambtelijk, zijn nooit in het voordeel van de gewone,
individuele burger gebleken. Ze vergroten nu juist de bureaucratie in plaats van het
tegendeel, ze vergroten de afstand tussen individuele burger en bestuur, en het gaat de
burger altijd meer kosten. De door de gemeente opgesomde voordelen zijn het meest
in het belang van de organisatie, c.q. het gemeentelijk bestuur, college en ambtenarij,
die niet vanzelfsprekend samenvallen met dienstbaarheid aan de burger, hoe vaak
bestuur en ambtenarij hun dienstbaarheid aan de individuele burger ook belijden.
Hoe groter men gemeentelijk groeit hoe anoniemer de individuele burger voor het
bestuur wordt en hoe meer een gemeentelijk bestuur vervreemd raakt van zijn
dienstverlenende opdracht, die een andere is dan het dienen van bestuurlijk
eigenbelang.
Voorstanders van een fusie beweren dat dit grotere samengaan nu juist
'vriendjespolitiek', vaak voorkomend in kleine gemeenten, tegengaat en dat dankzij
deze schaalvergroting een objectievere en dus een eerlijker besluitvorming mogelijk
wordt. Dit is een drogreden. In de eerste plaats: er wordt iets bekend dat altijd wordt
ontkend. In de tweede plaats: er zal een andere vorm van minder individuele
'vriendjespolitiek', van een minder individueel belang, ontstaan die samenhangt met
een 'vriendjespolitiek' van anoniemere grotere belangen over de hoofden van de
individuele (kritische) burgers heen. Dat is nu al, sinds de eerste gemeentelijke fusie,
het geval.Dit zal na een tweede fusie alleen maar toenemen. En wie durft te beweren
dat er na een tweede geen derde etc. zal volgen?
De gemeente Waterland is al groot genoeg. Vriendelijke groet, Wim Huijskens

