Politiek Plein 28 november 2018: Vragen & antwoorden
Onderstaande vragen zijn door inwoners gesteld tijdens het Politiek Plein op 28 november
2018. De vragen zijn beantwoord door de voorzitter van de gemeenteraad, wrnd
burgemeester Van Bochove.
Vraag: Praat de gemeente Weesp met A’dam ZO of Amsterdam over de
onderhandelingen?
Antwoord: We praten bestuurlijk met de burgemeester van Amsterdam en met het
gemeentebestuur van Amsterdam, niet met ZO.
Vraag: Amsterdam heeft een belastingdienst die alle belastingen int. Hoe gaat dat
straks? 1 juni is namelijk nogal een onhandige datum om te starten met een nieuwe
belastingdienst.
Antwoord: De gemeente Weesp int de gemeentebelastingen nu met BSWW (een
samenwerkingsverband van Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht). Deze samenwerking
zal m.i.v. 31 december 2019 ontbonden worden zodat m.i.v. 1 januari 2020 de
belastingaanslagen vanuit Amsterdam opgelegd worden. De gemeentebelastingen voor
Weesp zullen overigens tot aan de bestuurlijke fusie door de gemeente Weesp vastgesteld
worden, ook al worden ze vanaf 2020 vanuit Amsterdam geïnt.
Vraag: Het besluit om samen te gaan met Amsterdam dat is genomen, is genomen met
een referendum maar een referendum is niet bindend, slechts raadgevend. Nu heb ik
ook gehoord dat vanuit het Gooi geen draagvlak is voor fusies. Hoe zit dat met het
draagvlak in Weesp?
Antwoord: Weesp heeft heft in eigen hand genomen en zelf initiatief genomen voor
onderzoek naar de bestuurskracht van Weesp. Twee externe bureaus hebben dit onderzoek
gedaan onder leiding van de gemeenteraad van Weesp. Uit deze onderzoeken is door raad
unaniem geconcludeerd dat de bestuurskracht in Weesp niet voldoende is. De provincie
heeft onlangs aangegeven dat er geen draagvlak is voor een fusie in het Gooi en dat zij de
AHRI procedure daarom stoppen. Dat proces is op Weesp niet van toepassing.
Vraag: We hebben in de presentatie vandaag het verschil gezien tussen de ambtelijke
fusie (fase A) en de bestuurlijke fusie (fase B). Waarom worden deze twee fusie uit
elkaar gehaald? Waarom niet tegelijk?
Antwoord: De ambtelijke fusie is nodig om de ambtelijke taken nu goed uit te kunnen voeren.
Het is een proces en uitdaging op zich om de ambtelijke organisatie bij de gemeente
Amsterdam onder te brengen.
Bestuurlijk zullen we niet te vroeg instappen. Dit is een veelomvattend proces. Dit proces
gaat over het vastleggen van kernwaarden van Weesp, hoe de volgende stap in het proces
te zetten, etc. Te veel dingen tegelijk willen is niet goed, dit wordt te veel.
Vraag: Er is eerder gezegd dat Weesp een aparte status zou krijgen. Klopt dat?
Antwoord: Dit is nu nog niet bekend. Daar moeten we het gesprek nog over aangaan.
Amsterdam heeft aangegeven dat Weesp onderdeel wordt van Zuid Oost.

Er leven in Weesp toch wel gedachten die het interessant maken om met Amsterdam
daarover in discussie aan te gaan. Maar Weesp wil dus zelf ook iets te zeggen hebben over
de toekomstige status van Weesp binnen Amsterdam.
Vraag: Wanneer gaat de raad/college starten met het bestuurlijk proces? Juist
vanwege de voorzieningen gaan we toch naar Amsterdam?
Mevrouw Ter Kuile (fractievoorzitter D66): Als D66 hebben we gekozen voor Amsterdam
mede op basis van goede voorzieningen voor inwoners. Deze voorzieningen zijn er alleen
als we bestuurlijk gefuseerd zijn, dus nog niet bij een ambtelijke fusie. Maar ook de directe
invloed van Weesp willen we graag borgen. We gaan nog kijken hoe we dat het beste gaan
doen. Als het goede moment om dit te realiseren nog niet komt voor 2022, dan moeten we
het pas doen in 2026. Vooralsnog maken we dus nog geen gebruik van de voorzieningen in
Amsterdam.
Vraag: Als Weesp dingen wil die Amsterdam niet wil. Hoe gaan we dan verder?
Antwoord: Al in het voorbereidende proces heeft de gemeente Weesp een aantal voor
Weesp belangrijke kernwaarden opgesteld. Deze kernwaarden heeft de gemeente
Amsterdam onderschreven dus dit blijft van kracht. Zodra er sprake gaat zijn van de
bestuurlijke fusie (niet eerder dan 2022, maar uiterlijk in 2026) gaan we hierover weer met
Amsterdam in gesprek.
De ambtelijke fusie die nu speelt, is bedoeld om kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie
te verminderen en ervoor te zorgen dat alle gemeentelijke taken uitgevoerd worden.
Overigens blijft de gemeenteraad tot het moment van bestuurlijke fusie gewoon de besluiten
nemen.
Vraag: Kunnen we vooraf aan de bestuurlijke fusie nog wel over verschillende zaken
onderhandelen?
Ja, dat kan maar uiteraard wel binnen bepaalde kaders.
Vraag: Als de fusie in 2022 nog niet is geëffectueerd, krijgen we dan weer
gemeenteraadsverkiezingen?
Antwoord: Jawel, dan gaat men in Weesp gewoon weer een gemeenteraad kiezen.
Vraag: Als er ook Amsterdammers hier komen werken, weten mensen dan nog wel
waar bijvoorbeeld de Achtergracht is? Lekt de kennis over en van Weesp niet weg?
Antwoord: Ja, het klopt dat nieuwe collega’s altijd even moeten wennen. Ook ik als
burgemeester die niet uit Weesp komt, heb me de stad eigen moeten maken.
We gaan met de ambtelijke fusie werken met, zoals wij dat noemen de zachte landing. Dat
wil zeggen dat het grootste deel van de ambtenaren, zeker in het beginperiode, gewoon in
Weesp blijven werken. En uiteraard wordt er aandacht aan besteed dat de kennis over en
van Weesp geborgd blijft. Wij gaan er van uit dat er straks ook mogelijk medewerkers uit
Amsterdam in Weesp komen werken. De bedoeling is dat er zo sprake is van toevoeging
van kwaliteit. Nu werken we hier in Weesp veelal met generalisten, in Amsterdam werkt men
vooral met specialisten. Dit kan op onderdelen betekenen dat de kwaliteit wordt versterkt.
Vraag: Hoe zit het met de ontvlechting vanuit het Gooi? Komt er bijvoorbeeld nog een
dependance van het ziekenhuis?

De bestuurlijke ontvlechting uit de regio Gooi en Vecht gaat hetzij via de Arhi-procedure,
hetzij na bijvoorbeeld het eindigen van overeenkomsten. Voorzieningen in de zorg en het
onderwijs staan hier los van.
Vraag: Wat gebeurt er straks met de milieuzone? En met het taxivervoer? En met de
watersport?
Antwoord: In de voorbeelden die u noemt verwacht ik op korte termijn geen veranderingen.
Zolang de gemeente Weesp nog niet bestuurlijk is gefuseerd, gaat de gemeenteraad en/of
het college hierover. We kunnen nu nog niet speculeren over wat er in de toekomst gaat
gebeuren in Amsterdam.
Vraag: Is er een kans dat de bestuurlijke fusie straks niet doorgaat?
Antwoord: Daar kan ik niet over speculeren. Het besluit die de gemeenteraad in maart dit
jaar genomen heeft, behelst een ambtelijke fusie die gevolgd wordt door een bestuurlijke
fusie, uiterlijk in 2026. Halverwege terugdraaien zal verstrekkende gevolgen hebben die voor
niemand meer goed zijn.

