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Besluitenlijst REGIEGROEP FUSIES d.d. 15 mei 2019
Voorzitter:

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

Nr.

AGENDAPUNT:

TOELICHTING:

BESLUIT:

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag vorige
vergadering 27 februari 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Bespreken RIB terugkoppeling
Burgemeester licht toe dat de gemeente
gesprek Amsterdam op 16 april 2019 Amsterdam feitelijk een vraag stelt. Wat is
er nodig om tot fusie in 2022 te komen.
Daarop zal Weesp een antwoord moeten
geven.
Bespreken raadsvoorstel kaders
Burgemeester licht het proces van het
Het raadsvoorstel wordt in de raad van 3 juli
onderhandelingen bestuurlijke fusie
raadsvoorstel nader toe.
behandeld.
Amsterdam
De Regiegroep verwacht een voorstel van het
college, met een onderhandelingskader en duiding

5.
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wat de voor- en nadelen van een fusie per 2022 of
2026 zijn.
6.

Notitie evaluatie ambtelijke fusie

Bespreken notitie van het college.

Dit onderwerp wordt in de werkgroep van de
Regiegroep op 21 mei besproken.

Uw Regiegroep heeft besloten de
besluitvorming rond de evaluatie op te
schorten tot na 6 april.
7.

Voorbereiding werkgroep bestuurlijke Hoe gaan we aan vorm geven aan deze
fusie op 21 mei 2019
bijeenkomst? Wie bereiden het voor?

De burgemeester biedt de Regiegroep een notitie
aan die 21 mei beschikbaar zal zijn. (concept
raadsvoorstel).
Kunt u instemmen met de beoogde datum College vraagt de raad om een principe besluit, met
keuze voor jaar van fusie) voorafgaande aan het
van 21 mei 2019, 20.00 uur?
traject van de ARHI.
(besloten)
Werkgroep bam de regiegroep is 21 mei.

8.

Benoeming griffier M. van
Engelshoven en griffiemedewerker
E.F.C. Meulendijks door de
gemeenteraad van Weesp - per 1
juni 2019

9.

Rondvraag

Voorstel: raadsvoorstel doorgeleiden als De Regiegroep stemt in met het volgende voorstel:
hamerstuk naar de raad van 22 mei 2019. In afwijking van wat eerder is besloten is het voorstel
de beide griffiemedewerkers in dienst te laten treden
van de gemeente Amsterdam. De raad dient
De heer Sluyk licht het voorstel toe. Hij
besluiten te nemen. Er komt een
doet dat in zijn rol als vz van de
detacheringsovereenkomst.
werkgeverscommissie.
Burgemeester licht feest 13 juni toe.
Er komt een afscheidscadeau voor de ambtenaren
dat de heer van der Does zal regelen met de griffie.

10. Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 1945
uur.
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