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Besluitenlijst REGIEGROEP FUSIES d.d. 5 september 2019

Aanwezig: C. Sluyk (voorzitter), L. Boom, A.T. Keesman, J. van der Does, S. ter Kuile, H. Rahimi, M. Roos, L. de Lange, en M. van
Engelshoven (secretaris)
Afwezig: B.J. van Bochove
Aanwezig publiek: -

Nr.

AGENDAPUNT:

TOELICHTING:

BESLUIT:

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering. En meldt dat de
heer van Bochove niet aanwezig kan zijn.

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3.

Verslag Regiegroep – 4 juli 2019

Wethouder De Lange vraagt n.a.v. van het verslag
wat er door de Regiegroep met het college is
afgesproken rond het onderwerp participatie rond de
bestuurlijke fusie.
Er zal burgerparticipatie plaatsvinden, maar met
name over het onderwerp Nabijheid Bestuur. De
burgers worden daarentegen slechts geïnformeerd
over de fusie/herindeling.
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Uitkomt bijeenkomst deskundigen
over Nabijheid Bestuur
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Wethouder De Lange zal dit agendapunt
toelichten.
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Afspraak:
Aan de drie professoren wordt een concreet voorstel
gevraagd op basis van zoveel mogelijk

Op 15 juli jl. heeft de bijeenkomst
plaatsgevonden over de Nabijheid
Bestuur. Wethouder De Lange licht dit
toe.
Er heeft een eerste verkenning
plaatsgevonden. Uitkomsten waren:
Differentiatie naar bestuursvorm per
stadsdeel is al mogelijk in Amsterdam.
Binnenlandse Zaken is bereid mee te
denken met oplossingen. Ook buiten het
wettelijk kader om.
Aan de orde kwam:
Toevoegen aan stadsdeel Zuidoost of een
ander Stadsdeel of anders een eigen
Stadsdeel voor Weesp, maar dat zal
kunnen stuiten op het (te lage) aantal
inwoners.
Een “Stadsraad” met budget en mandaat,
behoort dat voor Amsterdam tot de
mogelijkheden? Kan Driemond erbij?
(samen 25.000 inwoners)
In hoeverre is het “oude”
stadsdeelregime, met de bevoegdheden
van toen, toepasbaar?
Nieuwe vormen. Vertegenwoordigers van
buurten, direct gekozen op basis van een
personenstelsel
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bevoegdheden in Weesp binnen het stelsel van
Amsterdam.
Eind september moet er een concreter voorstel van
de professoren liggen en gaat de Regiegroep
hierover in gesprek.
(Actie: college)

5.

Bestuursopdracht bestuurlijke fusie
Weesp Amsterdam

6.

Uit de agenda AB regio G&V d.d. 12
september 2019; Ontwerpreactie
Weesp

Voorstel:
Kennisnemen van het voornemen van het
AB van de regie G&V om een reactie aan
de gemeente Weesp te sturen over de
mogelijke uittreding van Weesp.

AB brief over GenV
Dit punt is geagendeerd als wetenschap dat het op
de agenda staat. Het college heeft er nog geen
standpunt over.
De wens is om afspraken over uittreden te maken in
overleg.

7.

Monitoring ambtelijke fusie

Voorstel:
De ambtelijke fusie Weesp-Amsterdam
over het jaar 2020 door een extern
bureau te monitoren en daartoe in de
raad van 6 november een raadsvoorstel
voor te laten bereiden door de werkgroep
(Van Dalen/Van der Does) en daar de
raad een budget van 20.000 euro te
vragen.

De monitoring zal plaatsvinden over 2020, en er
volgt een raadsvoorstel in november met de
opdracht en het budget. Monitoren gaat plaatsvinden
op problemen en het is een vrije opdracht.
Werkgroep komt met een raadsvoorstel.

8.

Rondvraag

9.

Sluiting
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Tertium is aan het werk voor burgerparticipatie ARHI.
/Nabijheid bestuur.
Afspraak is dat de Regiegroep eerst duidelijkheid wil,
in een bestuursovereenkomst, over de Inhoud en
pas daarna over de datum van de fusie zal spreken.
De voorzitter geeft een korte samenvatting in de
Commissie AZM.
(Actie: voorzitter)

Op 9 oktober extra Regiegroep.
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