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Besluitenlijst REGIEGROEP FUSIES d.d. 22 november 2018
Voorzitter: J. Renzenbrink
Aanwezig: L. Boom, A. Blommenstein, J. van der Does, S. ter Kuile, L. van Dalen, B.J. van Bochove, L. de Lange, M. de Haan en
M. van Engelshoven (secretaris)
Afwezig: B. Keesman
Aanwezig publiek: B. Zeeman

Nr.

AGENDAPUNT:

TOELICHTING:

BESLUIT:

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag vorige
vergadering 31 oktober 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

RIB 2018/71 – Stand van zaken
ambtelijke invlechting WeespAmsterdam

Z.159830/D.93070

De heer J. Renzenbrink opent deze extra
ingelaste vergadering. Aanleiding zijn de
twee RIB’s over het uitstal van de
ambtelijke fusie en het aangekondigde
vertrek van de gemeentesecretaris.

De burgemeester geeft een toelichting op
de situatie. Oorspronkelijk zou de fusie op
1 januari zijn beslag krijgen. Als uiterste
datum is 1 juli ooit vastgesteld. 1 april
blijkt nu te ambitieus te zijn gebleken. En
er is (onder het mom van dat je maar één
keer kunt uitstellen), nu door Amsterdam

1 van 3

Reacties vanuit de Regiegroep.
Verstandig om zorgvuldigheid te betrachten.
Hoe zeker is de nieuwe datum nu?
(Planning is nu uitgewerkt - plaatsing, bezwaar en
besluitvorming definitieve plaatsing - en komt uit op 1
juni.)

verzocht om de datum op 1 juni te stellen. Redt de organisatie het nog tot 1 juni 2018?
Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.
(Ja, met hulp van Amsterdam. Op vacatures worden
nu Amsterdamse ambtenaren ingezet.)
Wat is de precieze reden van uitstel?
(Aansluiting functieboek Weesp met functieboek
Amsterdam is lastig, vraagt tijd voor overleg –
generalisten in Weesp en specialisten in
Amsterdam.)
Regiegroep neemt kennis van de RIB en de
antwoorden van het college.
5.

RIB 2018/72 – Vertrek
gemeentesecretaris/Algemeen
directeur

6.

Keuze bureaus voor Evaluatie
Ambtelijke fusie

De Regiegroep gaat akkoord met de drie
voorgestelde bureaus. Planning is om in eerste
kwartaal 2019 een keuze te maken, op basis van
eerder door Regiegroep vastgestelde opzet en
uitvraag.

7.

Programma Politiek Plein 28
november 2018

Alle fracties zullen aanwezig zijn.
Nadruk zal liggen op toelichting Ambtelijke fusie en
de input van de deelnemers. Er zijn nu 35
aanmeldingen.
De voorzitter zal na Stan van der Laar een toelichting
geven. Fractievoorzitters kunnen eventueel
antwoorden verzorgen.

Z.159830/D.93070

Burgemeester en gemeentesecretaris
lichten toe. GS blijft tot en met februari en
gaat maandags naar Amsterdam (vanaf 1
januari). B&W hebben profielschets
opnieuw geformuleerd.

2 van 3

Regiegroep gaat akkoord met proces van opvolging
en eigen betrokkenheid. Vanuit de raad zullen drie
fractievoorzitters in de sollicitatieronde participeren.
Start volgende week.
Alle fractievoorzitters ontvangen het profiel dat door
het college opnieuw is vastgesteld/geactualiseerd.

8.

Rondvraag

-

9.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten.
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3 van 3

