27 oktober 2017
Beantwoording aanvullende vragen.
Dit document bevat de beantwoording van de aanvullende vragen dd. 10 oktober 2017 van de
gemeenteraad van Weesp over de Amsterdamse reactie op het Kernwaarden- en opgavenprofiel.

Vragen WSP.
(WSP 7 tm 10)
7.

Kunt u uitleg geven over de wijze waarop de gemeente Amsterdam er in is geslaagd
Europese subsidies voor projecten in de stad binnen te halen? Dit i.v.m. de wens van de
WSP om de Achtergracht weer open te graven en de schansen volledig op te knappen.

Amsterdam neemt deel aan “Kansen voor West II”, een programma van de vier grote steden en de
vier Randstadprovincies. Dit programma wordt voor een groot deel gefinancierd door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is daarmee voor Amsterdam de
belangrijkste bron van Europese middelen. Het programma richt zich primair op economie en
innovatie, niet op cultuurhistorie of monumenten. EFRO-subsidie voor projecten op die gebieden
is daarmee niet onmogelijk, maar de economische component moet wel aanwezig zijn1 .
Voor restauratie van de schansen (rijksmonumenten) zou monumentensubsidie kunnen worden
aangevraagd bij het rijk en de provincie.

8. In Weesp is er angst dat Amsterdam de weinige groene ruimte die er in Weesp is, zal
gebruiken voor woningbouw. Is die angst terecht?
Amsterdam streeft een compacte stad na. Huizen worden gebouwd door verdichting. Dit levert
behoud van landschap en een dichtere, stedelijker stad met meer nabijheid van voorzieningen en
mogelijkheid om de fiets als primair vervoermiddel te gebruiken. De verdichting vindt vooral
plaats rondom de snelwegring waar woningbouw op grote schaal haalbaar is, bijvoorbeeld in
Haven-Stad en op het eiland Zeeburg. Bouwen in het groen is voor Amsterdam geen optie.
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Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam kreeg in 2009 EFRO subsidie voor de verbouwing,
wegens de bijdrage daarvan aan de economische opwaardering van de buurt.

1

Amsterdam is de enige grote gemeente van Nederland die niet tot zijn gemeentegrenzen is
volgebouwd. Het groen en de kleinschaligheid van plaatsen zoals Weesp dient juist behouden te
blijven.

9. In het geval van bestuurlijke fusie: is het mogelijk dat, gezien de ligging, Weesp gezien
wordt als een apart stadsdeel? Met mogelijk een ‘gekozen’ eigen bestuur?
Amsterdam kent 7 stadsdelen, verder onderverdeeld in 22 gebieden. Het ligt voor de hand om
Weesp na fusie aan te wijzen als een nieuw ‘gebied’ en niet als een stadsdeel. Dit hangt vooral
samen met de schaal, in casu het inwoneraantal.. Zelfs rekening houden met de toekomstige
bevolkingsgroei, zou Weesp als ‘gebied’ nog relatief klein zijn.
Het college van Amsterdam heeft daarom gekozen voor het perspectief dat Weesp het 23e gebied
wordt. Binnen het beoogde bestuurlijk stelsel 2018 betekent dit dat Weesp 4 van de 16 zetels zou
krijgen in de stadsdeelcommissie van het stadsdeel Zuidoost.
Het college is er daarnaast voorstander van dat er in Weesp in het geval van fusie een “stadsraad”
komt met een goede vertegenwoordiging van de Weesper gemeenschap. Binnen het bestuurlijk
stelsel is zoiets niet verplicht, maar een stadsraad zou een waardevolle inbreng kunnen hebben bij
de gemeente en het stadsdeel als het om specifieke zaken in Weesp gaat. Zoals bekend kent
Driemond op dit moment zo’n vertegenwoordiging (Dorpsraad Driemond), evenals de dorpen in
landelijk Noord (Centrale Dorpenraad).

10. Als Weesp ambtelijk fuseert met Amsterdam, zou de bestuurskracht van Weesp dan beter
worden?
Ja, dat is de doelstelling van de ambtelijke fusie. Natuurlijk moet dit in de praktijk nog blijken,
maar we hebben hier alle vertrouwen in. Weesp krijgt onmiddellijk toegang tot het gehele
ambtelijk apparaat van Amsterdam. Dit ambtelijk apparaat wordt aangevuld met alle ambtenaren
uit Weesp waardoor de lokale kennis over Weesp behouden blijft en goed ingezet kan worden.

Vragen GroenLinks
(GL 10 t/m 17)
10. In hoeverre kan en wil Amsterdam zich vastleggen op de toezeggingen die worden
gedaan en voor hoelang? Hoe denkt zij deze afspraken vast te leggen?
Het college en de raad van Amsterdam hebben zich met hun besluiten van respectievelijk 5 en 27
september 2017 bestuurlijk gecommitteerd aan de brief aan het college van Weesp. Dit geldt
zowel voor de beleidsinhoudelijke onderdelen als voor de zakelijke en organisatorische.
Mocht Weesp voor Amsterdam kiezen, dan ligt het wat Amsterdam betreft voor de hand om op
korte termijn gezamenlijk te komen tot een convenant over de verdere gang van zaken.
In de fase van ambtelijke fusie zullen er één of meer dienstverleningsovereenkomsten tussen
Amsterdam en Weesp nodig zijn.

11. T.a.v. kernwaarde 2 Groen en openlandschap:
a. Welke garanties kan Amsterdam geven dat dit behouden blijft?
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b. Amsterdam spreekt vooral van de recreatieve waarde van het groen en het open
landschap. In hoeverre wil Amsterdam de natuurwaarden behouden? Denk met
name aan de weidevogels zoals de Grutto e.d.
c. Welke mogelijkheden heeft Weesp om gebieden op te laten nemen in de
Hoofdgroenstructuur.
a. Zie ons antwoord op vraag 8 van de WSP hierboven.
b. Amsterdam heeft een eigen natuurbeleid. Daarbij is ook aandacht voor natuur buiten de
stad, aansluitend op nationale wetgeving. Wat betreft de weidevogels is er sprake van een
beleidsdilemma. Amsterdam ondersteunt initiatieven van agrariërs om tot beter beheer
van graslanden te komen (Amstellandzuivel). Aan ontwikkelingen van landbouwbedrijven
worden eisen gesteld ten aanzien van natuur en landschap. Maar Amsterdam werkt niet
mee aan vervolging van vossen op grond die in eigendom is van de gemeente.
Met de grutto in Amsterdam gaat het overigens goed. Volgens de Vogelbescherming
Nederland broedt er naar europese maatstaven binnen de gemeentegrenzen van
Amsterdam een grote populatie grutto’s .
c. Belangrijke groengebieden in de gemeente Amsterdam worden bij besluit van de
gemeenteraad opgenomen in de hoofdgroenstructuur. De grote groene vlakken binnen
de gemeente Weesp, zoals de Aetsveldse polder, Nieuwe Keverdijksche Polder en
Heintjesrak- en Broekpolder en de onbebouwde delen van de Bloemendaler- en
Gemeenschapspolder zijn vergelijkbaar met polders als Waterland en Osdorper
binnenpolder. Daarom is opname in de hoofdgroenstructuur door de raad zeer
waarschijnlijk. Voor deze gebieden geldt dan de beleidscategorie stadslandpolder.

12. Kernwaarde 3 Wonen, toegankelijke woningmarkt.
a. Wat zijn de gevolgen voor Weespers als we mee gaan doen aan het Amsterdamse
toewijzingssysteem van woningen?
b. Kunnen Weespers voorrang krijgen bij het toewijzen van woningen in Weesp?
c. Is er aparte aandacht voor starters en jongeren op de woningmarkt en kunnen
startende Weespers en jongeren voorrang krijgen in Weesp?
d. Ziet Amsterdam kans om in het woningbouwproject Weespersluis meer sociale
en betaalbare woningen te laten bouwen?
e. Houdt Amsterdam rekening bij het eventueel bouwen in de hoogte met normen
die voor Weesp passend zijn?
f. Wat kan Weesp verwachten van Amsterdam t.a.v. het verduurzamen van
bestaande woningbouw?
a. De gevolgen voor Weespers toewijzingssysteem van woningen zijn als volgt:.
Het zoekgebied verandert .
Er zal een overgangsregeling worden uitgewerkt voor inwoners uit Weesp, waardoor zij
met opgebouwde rechten kunnen reageren in het Woningnetsysteem Stadsregio
Amsterdam. Daarmee krijgen zij toegang tot het aanbod aan sociale huurwoningen in de
15 gemeenten die aangesloten zijn. Naast Amsterdam zijn dat Aalsmeer, Amstelveen,
Beemster, Diemen, Edam-Volendam,. Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, OuderAmstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland. Wormerland en, Zaanstad.
De inschrijving in de WoningNetregio Stadsregio Amsterdam is niet geldig in de regio
Gooi en Vechtstreek.
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Onderdeel van de uitwerking van een overgangsregeling is het verkennen van de
mogelijkheid om woningzoekenden uit Weesp in beide systemen, Gooi en Vechtstreek en
Stadsregio Amsterdam, toegang te geven.
Een andere regio voor het toewijzen van sociale huurwoningen.
Alhoewel er veel gelijkenissen zijn in de wijze waarop sociale huurwoningen verdeeld
worden in beide regio’s, zijn er ook een aantal verschillen. Beide regio’s kennen een
urgentieregeling en een kleine lotingmodule. In Amsterdam wordt overigens vanaf
volgend jaar niet meer geloot. In WoningNet Stadsregio Amsterdam worden woningen
toegewezen op basis van inschrijfduur. In de regio Gooi- en Vechtstreek worden woningen
toegewezen op basis van zoekwaarde. Dit is op hetzelfde principe van inschrijfduur en
woonduur gebaseerd. Bij verhuizing uit een sociale huurwoning wordt daarnaast ook een
deel van de oude zoekwaarde meegenomen, bovenop de opgebouwde zoekwaarde.
De gemiddelde inschrijftijd bij acceptatie van een sociale huurwoning bedraagt in de
Stadsregio Amsterdam in 2016 gemiddeld ruim 9 jaar voor een starter en 20 jaar voor een
doorstromer. De inschrijftijd kan daarbij niet gezien worden als zoektijd.
Woningzoekenden schrijven zich uit voorzorg in, voordat zij daadwerkelijk op zoek gaan
naar een woning.
Ook is er een verschil in het inschrijfgeld. In WoningNet Stadsregio ligt het inschrijfgeld
hoger, maar het verlengingsgeld lager dan in Gooi en Vechtstreek.
Fundamentele herziening van de woonruimteverdeling
De gemeente Amsterdam voert op dit moment een verkennend gesprek met betrokken
partijen over herziening van de toewijzing van sociale huurwoningen. Uitgangspunt hierbij
is dat spoedzoekers met weinig inschrijfduur en nu dus weinig kansen, eerder aan bod
komen.

b. Mogelijkheden voorrang.
Wettelijk zijn die mogelijkheden er. De insteek van de gemeente Amsterdam is alleen
in zeer uitzonderlijke gevallen voorrang te verlenen aan lokaal ingezetenen. Bjj
voorrangsregelingen wordt vooral lokale voorrang ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om
een regeling zoals van hoog naar beter. Hierbij worden ouderen die slecht ter been
zijn bemiddeld naar een andere woning in de buurt.
c. Aparte aandacht voor starters en jongeren
Een deel van de woningen wordt gelabeld voor jongeren, zodat er in elk geval
woningen beschikbaar zijn voor deze doelgroep. Deze woningen worden vaak
verhuurd met tijdelijke contracten om de doorstroming te bevorderen en te zorgen
dat deze woningen ook vrij blijven komen voor de doelgroep waarvoor ze bedoeld
zijn. Er zijn in de gemeente Amsterdam geen speciale voorrangsregelingen voor
jongeren.
d. Meer sociale woningen in Weespersluis.
Amsterdam conformeert zich aan de besluiten die de gemeente Weesp hierover
heeft genomen en eventueel nog gaat nemen.
e. Normen hoogbouw.
Amsterdam ziet geen aanleiding om de mogelijkheden voor hoogbouw in Weesp te
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verruimen. Zie ook ons antwoord op vraag 8 van de WSP over verstedelijking
hierboven.
Terzijde zij opgemerkt dat ook de nabijheid van Schiphol de bouwhoogten in het
gebied beperkt.

f.

Wat kan Weesp verwachten van Amsterdam t.a.v. het verduurzamen van bestaande
woningbouw?
Amsterdam wil een aardgasvrije stad worden. In de Woonagenda 2025 heeft
Amsterdam voor de komende jaren acties en thema’s geagendeerd voor een
duurzamer woningvoorraad. Zo wordt via het programma woningkwaliteit de
veiligheid, gezondheid en energetische duurzaamheid van woningen verbeterd met
het handhaven op woningkwaliteit en het aangrijpen van natuurlijke momenten van
woningverbetering. Met woningcorporaties zijn samenwerkingsafspraken gemaakt
over de verduurzaming van corporatiewoningen.
Realisatie van de verschillende uitgangspunten wordt gestimuleerd met verschillende
instrumenten, zoals:
• Het regionaal energieloket voor eigenaar-bewoners die energiemaatregelen
willen toepassen.
• Energie-advies en hulp bij besluitvorming over duurzame maatregelen voor
Verenigingen van eigenaren (VvE’s).
• De energielening en het duurzaamheidsfonds voor particulieren
respectievelijk organisaties (zoals VvE’s en particuliere verhuurders).
• Energiecoaches voor huurders en eigenaar-bewoners die energiebesparende
maatregelen willen nemen.
• Diverse subsidies, bv Amsterdam aardgasvrij, groene daken en gevels.

13. Kernwaarde 4. Bedrijvigheid en economie.
g. Wat kan Amsterdam doen om een efficiënter en kwalitatief beter gebruik te
maken van de bedrijventerreinen in Weesp?
h. Wordt er ook gedacht aan het ombouwen van de bedrijventerreinen tot
woningbouw?
De gemeente Amsterdam neemt actief deel in het Platform Bedrijven en Kantoren van de
Metropoolregio Amsterdam (Plabeka). Door de toekomst van een bedrijventerrein via Plabeka te
agenderen, kan een goede regionale afweging worden gemaakt tussen bijvoorbeeld verbetering
of transformatie naar woningbouw. Amsterdam probeert zoveel mogelijk om daar waar dat kan
(gegeven milieuhinder etc), monofunctionaliteit te voorkomen en in te zetten op gemengde
woon-werk wijken.

14. Kernwaarde 7. Het huidige voorzieningenniveau blijft behouden.
“Rekening houdend met de efficiënte Amsterdamse beheerorganisatie van sporthallen, etc.
…zou het benutten van schaalgrootte van Amsterdam – met behoud van de huidige
sportinfrastructuur in Weesp – voor beide voordelen kunnen opleveren”. Wat bedoelt
Amsterdam hier concreet mee?
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Bedoeld wordt dat goede algemene sportvoorzieningen voor het lokale publiek (voorbeeld
Weesp) én meer gespecialiseerde voorzieningen die een groter verzorgingsgebied hebben
(voorbeeld Amsterdam) , een kansrijke combinatie vormen.

15. Kernwaarde 11. De gemeentelijke dienstverlening blijft minimaal op het huidige
kwaliteitsniveau.
Hoelang kan Amsterdam een gemeentelijk loket in Weesp garanderen?
Amsterdam stemt de dienstverlening af op de behoefte van de burger. Een gemeentelijk loket in
Weesp zal dus open zijn zolang er voldoende burgers gebruik maken van de aangeboden diensten.

16. Kernwaarde 12. Afstand tussen burger en bestuur blijft zo kort mogelijk, ruimte voor
eigen initiatief:
a. Het Stadsdeel Zuidoost lijkt te maken hebben met heel andere ‘grootsteedse’
problematiek dan Weesp. Is het ook mogelijk dat Weesp bij een ander stadsdeel
komt, bijvoorbeeld Watergraafsmeer?
b. Wat kan de rol van de stadsraad zijn? En wordt deze democratisch gekozen?
Amsterdam kent een grote variëteit aan kenmerken, kansen en opgaven: ook binnen stadsdelen
en over stadsdeelgrenzen heen. Stadsdelen zijn geografisch aaneengesloten gebieden. Het
college wil bij een fusie met Weesp daar niet van afwijken en zal dus geen aansluiting bij stadsdeel
Oost (waarvan Watergraafsmeer onderdeel is) aan de raad voorleggen.
Zoals hiervoor vermeld (in het antwoord op vraag 9 van de WSP), is het college er voorstander
van dat er in Weesp in het geval van fusie een “stadsraad” komt met een goede
vertegenwoordiging van de Weesper gemeenschap. Een stadsraad zou een waardevolle inbreng
kunnen hebben bij de gemeente en het stadsdeel als het gaat om specifieke zaken in Weesp.
De wijze van samenstelling van zo’n stadsraad is wat het college betreft allereerst aan de
gemeenschap in Weesp zelf. Voor het goed functioneren van een stadsraad is een goede
representativiteit uiteraard belangrijk.

17. Kernwaarde 14. Geleidelijk proces toekomstvisie: Ambtelijke en bestuurlijke overgang:
a. Welke mogelijke scenario's ziet de gemeente Amsterdam voor het uitrollen van
de fusie met Weesp?
b. Wanneer moet het gereed zijn. En is het idee bijvoorbeeld geleidelijke overgang,
of vaste data voor de overstap naar Amsterdams beleid. (bijvoorbeeld van belang
bij bv. Hoogte verschillen in vergoedingen e.d. en het wel of niet aanspraak
kunnen maken op regelingen. Kan voor minima hoopvol zijn als er iets bijkomt of
desastreus zijn als er iets wegvalt)?
c. In welk stadium (voor/na fusie) wordt invulling gegeven aan de stadsraad (zowel
bezetting als rol bevoegdheid) en welke invloed heeft Weesp hierop?
Amsterdam heeft een voorkeur om de bestuurlijke fusie uiterlijk in 2026 te laten plaatsvinden. De
ambtelijke fusie zou dan tussen 2019 en 2021 kunnen plaatsvinden. Het precieze tijdspad willen we
graag gezamenlijk met Weesp bepalen. Hoe het beleid tijdens de ambtelijke fusie met Weesp
wordt aangepast, is aan de gemeenteraad van Weesp. Tijdens de ambtelijke fusie blijft de
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gemeenteraad van Weesp immers het beleid in Weesp bepalen. Gedurende deze periode kan er al
wel voor worden gekozen om bepaalde beleidsregels over te nemen om de overgang geleidelijk te
laten verlopen, maar dat hoeft niet. Na de bestuurlijke fusie wordt al het beleid gelijk getrokken.
Waar dit leidt tot knelpunten, kan de nieuwe gemeenteraad besluiten tot een overgangsregeling.
Zoals hiervoor al opgemerkt, is de stadsraad geen verplichting. Het college is er echter van
overtuigd dat de stadsraad een nuttige functie zou gaan vervullen en raadt daarom de vorming
van deze stadsraad aan. Wat Amsterdam betreft ligt het initiatief hiervoor bij Weesp, zowel voor
het tijdstip van instelling als voor de vorm. Uiteraard is dit een onderwerp dat in onderling overleg
verder kan worden uitgewerkt.

Vragen CDA
(CDA 1 t/m 8)
Uit de reactie op kernwaarden- en opgavenprofiel
1. 2. Behoud en versterk rivierenlandschap
U beschrijft alleen bestaande situaties rond natuurgebieden en recreatieve voorzieningen.
Kunt u duidelijker aangeven wat u concreet wilt gaan doen om het open zicht in en op de
Aetsveltsepolder en het behouden van 2/3 groen van de Bloemendalerpolder niet door
bouwprogramma’s te laten veranderen?
Zie ook het antwoord hiervoor op vraag 11 van GroenLinks over de Hoofdgroenstructuur. De open
poldergebieden zoals Aetsveldse polder en onbebouwde delen van de Bloemendaler- en
Gemeenschapspolder zullen gaan vallen onder de in de Amsterdamse structuurvisie vastgelegde
Hoofdgroenstructuur, categorie stadsrandpolder. Hiermee is het behoud van het open karakter
van de polder gewaarborgd, met inbegrip van ontwikkelingsmogelijkheden voor boerenbedrijven.

2. 3. Wonen
Bij een bestuurlijke fusie komt Weesp in het woonruimteverdelingsysteem van de
stadsregio Amsterdam te vallen. Er zijn meer kleinschalige afwijkingen om uitzonderingen
te maken maar allemaal in andere gemeenten dan de gemeente Amsterdam. U belooft
Weesp een status aparte. Voor de periode van de ambtelijke fusie is dit niet zo moeilijk
maar bij een bestuurlijke fusie is er nog maar één gemeente en dat is Amsterdam waar
Weesp een buurt van wordt.
a. Zijn er binnen de gemeente Amsterdam nu buurten waar uitzonderingen gelden
en zo ja in welke buurten gelden dan welke uitzonderingen?
b. U geeft aan dat er gebouwd moet worden en u geeft aan dat u ook de open
gebieden van Amsterdam intact wil laten. Wat zijn de stappen die Amsterdam
dan wil zetten anders dan de stappen die in het MRA werkplan over wonen
worden aangegeven?
a. Er is sprake geweest van een uitzondering in de kern Driemond bij toewijzing van een
lokaal nieuwbouwcomplex. De insteek van de gemeente Amsterdam is alleen in
uitzonderlijke gevallen voorrang te verlenen aan lokaal ingezetenen.
Wel wordt bij toewijzing in bijzondere complexen op basis van motivatie rekening
gehouden met binding, maar dan moet de woningzoekende dus daarnaast ook een
motivatie hebben om zogenaamde kwetsbare groepen in het complex te coachen. Denk
bijvoorbeeld aan statushouders of minder zelfredzame ouderen.
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b. Binnen de acties (1.1, 1.2 en 1.5) van de MRA-agenda worden momenteel afspraken
gemaakt over hoe ruimtelijk met de woningbouwopgave en met opgave
bedrijventerreinen/kantoren wordt omgegaan. Deze afspraken zijn in lijn met het
werkplan Wonen van de MRA. Tegelijkertijd wordt met de provincie NH samengewerkt
aan het metropolitane landschap (ook onderdeel MRA-agenda) en werkt Amsterdam
samen in de recreatieschappen voor het beheer van de groene scheggen rond
Amsterdam. Hierbij wordt gestreefd naar het open/groen houden van de groene
scheggen conform de structuurvisie die Amsterdam eerder heeft vastgesteld. Amsterdam
zou daarbij wel graag verder willen verkennen welke recreatieve functies onderdeel
kunnen zijn van dit streven en hoe de scheggen toegankelijker kunnen worden gemaakt
t.b.v die recreatie. Dit houdt ook verband met het op peil houden (en betaalbaar) van
goed beheer van de scheggen in relatie tot de druk van de verstedelijking.
3. 4. Recreatieve waarde
U beschrijft aantal situaties rond recreatie en toerisme. Ook verwijst u zelfs naar
Amsterdam Castle in onze buurgemeente Gooisemeren c.q. Muiden. Veel tekst is
herkenbaar uit het werkplan van de MRA op dit terrein.
a. Wat zijn de stappen die Amsterdam dan wil zetten anders dan de stappen die in
het MRA werkplan over recreatie worden aangegeven?
In aanvulling op het eerder gegeven antwoord: Economische Zaken Ámsterdam kan desgewenst
voor Weesp een onderzoek doen naar het kwalitatieve en kwantitatieve toeristisch potentieel.
Daarbij worden ervaringen benut die zijn opgedaan met een vergelijkbare vraag van de dorpen
Ransdorp, Holysloot, Durgerdam en Zunderdorp in stadsdeel Noord. Deze activiteit levert een
analyse op; idealiter komt er ook een plan van aanpak uit om toeristisch aanbod te verbeteren
voor de betrokkenen. Een hulpmiddel daarbij zou het oprichten van een BIZ (een Bedrijf
Investering Zone) kunnen zijn, maar ook het oprichten van een toeristische belangenorganisatie.
In de herijkte beleidsnotitie ‘Ontdek Amsterdam’ 2016-2020 is een zestal toeristisch
focusgebieden binnen Amsterdam aangewezen. Een van deze gebieden is Amsterdam Zuidoost.
Dit toeristische focusgebied kan vrij eenvoudig over het Amsterdam Rijnkanaal naar Weesp
worden uitgerold.
Het belangrijkste doel van de focusgebieden is het verhogen van het aantal bezoekers aan
gebieden buiten het centrum van Amsterdam. De focusaanpak betekent voor Weesp dat er extra
inspanningen zouden worden gedaan om het gebied beter toe te rusten om bezoekers aan te
trekken.

4. 5. Infrastructuur.
Bij het onderwerp over het spoor en de spoortunnel beschrijft u de situatie zoals ook al bij
in Weesp bekend is rond het OV-SAAL MLT. Zoals bekend lag in de besprekingen over de
verbinding in de corridor (gebied Weesp) tussen Amsterdam en Almere plus Amersfoort
de focus vooral op tijdwinst en kosten.
a. Op basis van welke feiten en argumenten staaft u uw toezegging dat een
mogelijke tracéontwikkeling ook tot het realiseren van een Spoortunnel kan
komen?
b. Waarom heeft Amsterdam, tot op dit moment, zich niet samen met Weesp sterk
gemaakt voor een spoortunnel? Wat is er nu anders dan bij een mogelijke
bestuurlijke fusie?
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a. In onze reactie op het desbetreffende punt in het Kernwaarden- en opgavenprofiel
hebben wij uiteengezet dat er ondanks het besluit van de minister van 2012, toch redenen
zijn om de spoortunnel op de agenda te houden. Er ontstaat in de toekomst mogelijk nog
meer druk op het spoor en daarmee op de leefomgeving in Weesp.
b. Voor het programma OV-SAAL is op dit punt de beslissing die de minister in 2012 heeft
genomen leidend, namelijk dat de tunnel buiten de scope van het project valt. In onze
reactie op de kernwaarden van Weesp hebben wij uiteengezet waarom het toch reëel is
om op langere termijn rekening te houden met de noodzaak van een tunnel. De raad van
Weesp heeft dit onderwerp terecht weer op de agenda gezet. Amsterdam raadt Weesp
daarom aan om een planologische reservering voor de tunnel te maken..
5. 8. Voorzieningenniveau
Het stuk over bijzonder onderwijs en plaatsing van leerlingen PO en VO geeft aan dat
Weesp overstapt naar Amsterdamse regelingen.
a. Interpreteer ik het goed dat na een bestuurlijke fusie alle organisch gegroeide en
al lang bestaande band met instellingen en organisaties uit de buurgemeenten in
Gooi&Vechtstreek niet meer grootschalig worden ingezet?

De vraag is vrij breed geformuleerd. Toegespitst op het onderwerp passend onderwijs: op dit
moment vallen de scholen in Weesp binnen een ander samenwerkingsverband dan dat van de
Amsterdamse scholen. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de uitvoering van
passend onderwijs om ieder kind op de juiste plek de juiste ondersteuning te bieden. Bezien zal
moeten worden (door de schoolbesturen zelf) of aansluiting bij SWV Amsterdam en Diemen
voordelen heeft. Dit is een keuze die aan de schoolbesturen zelf is. Dat geldt in beginsel ook voor
andere organisaties waar basisscholen mee samenwerken.
In artikel 72 van de WVO is bepaald dat schoolbesturen een Regionaal Plan
Onderwijsvoorzieningen (RPO) kunnen afsluiten waarmee de samenwerkende schoolbesturen
samen de verantwoordelijkheid dragen voor een goed afgestemd voorzieningenaanbod voor het
gehele voortgezet onderwijs (VO) in de regio. De gemeente Amsterdam valt voor het VO samen
met de RPO-regio Amsterdam. In het geval van een bestuurlijk fusie tussen Weesp en Amsterdam,
valt ook Weesp onder de RPO regio Amsterdam. Dit betekend dat de scholenbesturen uit Weesp
geen onderdeel meer vormen met de RPO-regio Gooi en Vechtstreek

6. 9.Gemeenschapszin
U geeft aan dat er locatieprofielen zijn en komen rond evenementen. Eerder is geschetst
dat er expertise is omdat Amsterdam ook een oude binnenstad heeft. De bevoegdheid en
besluitvorming ligt, zoals ik in uw stuk lees, bij de stadsdeelcommissie en dus in ons geval
waarschijnlijk Zuidoost
a. Waarop is de stelling gebaseerd over affiniteit en expertise voor evenementen en
leefbaarheid in een oude binnenstad als Weesp, bij een stadsdeel dat een heel
ander profiel, cultuur en bevolkingsopbouw kent?
Amsterdam heeft deze stelling niet ingebracht.
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Uit de reactie op gestelde vragen
7. 5a. Dienstverlening U geeft aan dat het stadhuis als loket open blijft, ook na de
bestuurlijke fusie. U geeft later in het stuk aan dat de Weesper bij de 7 Stadsloketten van
8.00 uur tot 20.00 uur terecht kan.
a. Bedoelt u het stadhuis als 8e Stadsloket met dagelijkse openstelling of bedoelt u de
loketfunctie voor uw Zorgloketten die op beperkte openstellingstijden spreekuur
houden?
b. Indien Weesp een 8e stadsloket krijgt in hoeverre lijkt u dit houdbaar voor een
verzorgingsgebied van 20.000 inwoners ipv de overige 7 stadsloketten met een
verzorgingsgebied van gemiddeld 120.000 inwoners?
a. Gedoeld wordt hier op het huidige stadskantoor van Weesp . Dit kan integraal onderdeel
van het Amsterdamse Stadsloket concept worden, met wellicht wel beperktere
openingstijden in Weesp. In die zin wordt dit het 8e loket. Daarnaast kunnen de inwoners
van Weesp ook altijd gebruik maken van de aangeboden diensten in de 7 Amsterdamse
Stadsloketten.
b. Amsterdam stemt de dienstverlening af op de behoefte van de burger. Een gemeentelijk
loket in Weesp zal dus open zijn zolang er voldoende burgers gebruik maken van de
aangeboden diensten.
8. 6a. Gemeentelijke kleur.
In dit gedeelte staat dat de ambtenaren rekening houden met het unieke karakter. In
hoeverre zullen verordeningen en regels kunnen afwijken van het grootstedelijk
Amsterdam?
De desbetreffende passage gaat over het gebiedsgericht werken dat door Amsterdam wordt
ontwikkeld, en niet zozeer over regelgeving.
Verordeningen en regels gelden in beginsel voor de hele gemeente, al zijn er locatiegebonden
bepalingen. Denk bijvoorbeeld aan de parkeerverordening, die verschillende tarieven voor
verschillende gebieden in de stad mogelijk maakt.

Vragen PvdA
(PvdA 6 t/m 8)
6. Algemeen: welk voordeel denkt Amsterdam zelf te behalen bij een bestuurlijke fusie met
Weesp?
Amsterdam ziet de diversiteit van de stad en de metropoolregio als een zeer belangrijke kwaliteit
die bepalend is voor de kracht van onze regio. Weesp draagt in al zijn facetten bij aan die
diversiteit. Een bestuurlijke fusie met Weesp biedt de mogelijkheid deze kwaliteit zeker te stellen
en verder te versterken..
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7.

Algemeen: Hoe gaat Amsterdam de Amsterdammers ervan bewust maken dat Weesp
zich aansluit?

Amsterdam heeft daarvoor nog geen plannen uitgedacht.

8. Na de fusie verliest het Weesper Stadhuis een belangrijk deel van zijn functie. Is de
Gemeente Amsterdam bereid een dienst van de gemeente te huisvesten in het stadhuis
van Weesp zodat het gebouw zijn vitaliteit behoudt?
Amsterdam kan over de toekomstige status van het stadhuis van Weesp op dit moment geen
uitspraken doen.
De gemeente Amsterdam heeft haar beleid voor vastgoed geformuleerd in de Stedelijke
Vastgoedstrategie (2014). Een belangrijk element hierin is dat de gemeente alleen vastgoed in
bezit heeft dat een beleidsdoel dient. Amsterdam rekent echter met een beperkt aantal iconische
gebouwen die in ieder geval in stand moeten worden gehouden.
Amsterdam gaat graag in overleg met Weesp na hoe we binnen dit kader om zullen gaan met het
monumentale stadhuis van Weesp.

9. Punt 3: Wonen: Wat zijn concreet de gevolgen voor Weespers op zoek naar een sociale
huurwoning als Weesp overgaat naar Woningnet Stadsregio Amsterdam? Bijv. voor wat
betreft de te verwachten lengte van de zoekperiode en de plek waar ze uiteindelijk een
woning krijgen aangeboden?
De gemiddelde inschrijfduur voor starters bij het accepteren van een sociale huurwoning is ruim 9
jaar. Ongeveer de helft van deze tijd betreft zoekduur, dus de periode dat een woningzoekende
actief op zoek is. Voor doorstromers ligt dat gemiddeld op 20 jaar. Voor hen geldt dat ze niet de
gehele periode actief op zoek zijn, maar een groot deel van de tijd naar tevredenheid te hebben
gewoond. Dat kan dus niet gezien worden als wachttijd. Zie ook ons antwoord op vraag 12 van
GroenLinks hiervoor.

10. Punt 8: Sociale voorzieningen. Kan Weesp zijn sociale wijkteam behouden?
Amsterdam heeft, zowel voor de WMO als voor de jeugdhulp er voor gekozen om uitvoerende
hulpverlening te incorporeren in de wijkzorgnetwerken en de Ouder- en Kind-teams. Bij de Ouderen Kind-teams maakt ook nadrukkelijk de jeugd-GGZ hier deel van uit, omdat op die wijze veel
problematiek binnen de context van de lokale teams opgelost kan worden.
De professionals in de Wijkzorgnetwerken en Ouder-en Kind-teams hebben van Amsterdam de
opdracht om vooral eerst zelf te doen wat kan en nodig is vanuit de eigen deskundigheid. Zij
kunnen, in nauw overleg met de burger doorverwijzen naar specialismen indien nodig en om regie
voeren op wat er aan ondersteuning ook op de andere leefdomeinen ingezet moet worden. Wat
betreft jeugd zien we dat in toenemende mate ouders en kinderen geholpen kunnen worden
binnen de context van de Ouder en Kindteams. Dit is in lijn met de door VNG, de jeugd-branches
en Rijk geformuleerde notitie over het Zorglandschap: https://vng.nl/publicaties/visiedocumentpassende-zorg-en-behandeling-voor-jeugdigen . Deze visie op transformatie verhoudt zich slecht
tot ambtelijk georganiseerde toegang tot zorg en jeugdhulp. Het ligt daarmee in de rede dat er
met Weesp gekeken wordt naar een doorontwikkeling op dit gebied.
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11. Punt 8: Sociale voorzieningen. Wat zijn de consequenties van het feit dat Weesp gaat
meedraaien met het stelsel van schoolkeuze van Amsterdam (voor primair en voortgezet
onderwijs)? Kan dit betekenen dat een kind uit Weesp bijv. in Amsterdam West op school
moet? Staat Amsterdam er voor open dat Weesp zijn huidige stelsel van schooltoewijzing
behoudt?
Dit zal niet gebeuren. Het staat ouders vrij een school te kiezen, daarnaast heeft ieder kind in het
Amsterdamse primair onderwijs (ofwel het stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs) voorrang op
8 scholen in de buurt. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van
het kind en de basisschool.
In het voortgezet onderwijs zal dit ook niet gebeuren. Het staat leerlingen vrij een eigen school te
kiezen. Leerlingen bepalen zelf voor welke school zij zich inschrijven, alleen op deze school kunnen
zij geplaatst worden.
Het stelsel voor schoolkeuze in Amsterdam in zowel het primair als het voortgezet onderwijs
wordt bepaald door de schoolbesturen. Het is in eerste instantie aan de schoolbesturen om
afspraken hierover te maken. Overigens doen in het primair onderwijs en in het voortgezet
onderwijs bijna alle schoolbesturen mee aan een centrale aanmeldprocedure.

12. Punt 12. Afstand burger - bestuur. Zal het huidige grondgebied van Weesp gebied #23
worden of wordt het gebied uitgebreider (bijvoorbeeld incl. Driemond?)
Weesp zou in onze ogen inderdaad het 23e gebied worden. Of er aanleiding is om de grenzen van
het gebied anders te trekken dan nu, kan nader worden bezien.

13. Amsterdam kent nu een systeem van erfpacht, mogelijk wordt dit in de toekomst
afgeschaft. Stel dat dit volledig via de OZB wordt gecompenseerd. Met welk percentage
zou de OZB in Amsterdam dan stijgen om de afschaffing van erfpacht te compenseren en
hoe hoog zijn de jaarlijkse erfpacht inkomsten.
Amsterdam heeft geen plannen om de erfpacht te vervangen door OZB.
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