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Besluitenlijst REGIEGROEP FUSIES d.d. 10 september 2018
Voorzitter: J. Renzenbrink
Aanwezig: L. Boom, J. van der Does, B. Zeeman, B. Keesman, L. van Dalen, B.J. van Bochove, L. de Lange, S. van de Laar en M. van
Engelshoven
Afwezig: S. Ter Kuile

Nr.

AGENDAPUNT:

TOELICHTING:

BESLUIT:

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag vorige
vergadering 12 juli 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Aangevuld bij de aanwezigen wordt:
wethouder L. de Lange.

4.

Vergaderschema Regiegroep 2018
en 2019

De vergaderdata worden vastgesteld en opgenomen
in de vergaderschema’s 2018 en 2019. Naast deze
data zijn er uiteraard altijd op ad hoc basis extra
bijeenkomsten te plannen als de actualiteit daartoe
aanleiding geeft. Aanvang steeds om 19.00 uur.
De griffier en de heer Van de Laar zoeken een
geschikt moment om informatie uit te wisselen over
het DVO (29 oktober).
Er volgt nog een aanvulling op de reguliere
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De heer J. Renzenbrink opent de
vergadering en heet in het bijzonder de
heer Van de Laar welkom.
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vergaderingen voor de themawerkgroepen.
5.

Inventarisatie taken raad en griffie

6.

Vormen themawerkgroepen van de
Regiegroep

De Regiegroep acht de lijst compleet. De heer Van
de Laar zal deze lijst gebruiken als onderlegger voor
het DVO tussen Weesp en Amsterdam.
Inventariseren themawerkgroepen vanuit
de Regiegroep die zich bezig gaan
houden met:




Controleren rol richting college
(hoe?)
Dienstverleningsovereenkomst
(besluitvormingstraject)
Evaluatie ambtelijke fusie (hoe en
wanneer?)

Er komt vanuit het college een voorstel voor het
opstellen van een DVO. Een eerste versie wordt ook
met een themawerpgroep uit de Regiegroep gedeeld
en komt ook terug in de Regiegroep zelf.
Voor het onderdeel “Evaluatie ambtelijke fusie” wordt
een themawerkgroep gevormd Van der Does/Van
Dalen/ Van de Laar en de griffier. De griffier zoekt
naar een datum voor een bespreking over dit
onderwerp.
Er wordt een themawerkgroep “stadsraad” gevormd,
bestaande uit de heren Renzenbrink en Zeeman/Ter
Kuile. Mogelijk wordt er rond dit thema een Politiek
Plein georganiseerd. Wethouder De Lange stelt de
groep op de hoogte van zijn contacten en stuurt
voorstellen door.
De heer Zeeman wil graag meer inzicht in de
betekenis van de keuze voor een publiekrechtelijke
of privaatrechtelijke samenwerking in beeld gebracht
zien. De heer Van de Laar belooft dat dat in het
Organisatieplan/DVO/Centrumconstructie notitie
terug zal komen.
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7A

Evaluatie raadsbijeenkomst 5
september jl.

Voldeed de raadsbijeenkomst aan de
verwachtingen?
Zijn de juiste thema’s behandeld?
Is er behoefte aan meer voorbeelden als
“Ten Boer”?

7B

Stand van zaken ambtelijke
invlechting

8A. Thema: Kennis

Gemist werd nog:
“De ontvlechtingen van Verbonden Partijen”. Wat is
de ontvlechtingsstrategie?
Dit komt ook in het Organisatieplan terug.
Er is behoefte aan meer voorbeelden van ambtelijke
fusie gemeenten. Misschien ook een die uiteindelijk
weer is ontbonden? Om van te leren.
RIB kan naar de commissie AZM er zijn geen vragen
over.

Op 5 september is de eerste
kennisbijeenkomst gehouden.
Welke thema’s lenen zich nog meer voor
raadsbijeenkomsten?
Wanneer en hoe informeren we
Weespers over de ambtelijke fusie en de
keuzes die nog moeten worden gemaakt
(Politiek Plein?)

Voor een volgende raadsinformatiebijeenkomst:
“Ten Boer” leek succesvol. Zijn er ook presentaties
van minder geslaagde ambtelijke fusies die
bijvoorbeeld weer zijn teruggedraaid. Leren van
valkuilen.
Er is behoefte aan info over vormen van de
Stadsraad en over het toetsen van de Kernwaarden.
Er zou een bijeenkomst moeten worden gepland
voor bewoners. Welke zaken gaan er veranderen
voor bewoners van Weesp?
Wenselijk is een tijdpad voor de verschillende
stappen.
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8B. Bijeenkomst Amsterdam Zuid-Oost.

9.

De raad van Weesp is uitgenodigd door
Amsterdam Zuid-Oost (DB).

Rondvraag

-

10. Sluiting
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De Regiegroep gaat in op de uitnodiging. Een (late)
middag/avond bijeenkomt door de weeks
(woensdag) lijkt een goed optie.
De griffier bereidt dit voor.

De vergadering wordt gesloten.
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