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Nr.

AGENDAPUNT:

1.

Opening

2.

Vaststellen verslag vorige
vergadering d.d. 15 oktober 2019

3.

Notitie Nabijheid bestuur – vervolg
gesprek met wethouder Groot
Wassink

TOELICHTING:

BESLUIT:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het verslag is voorzien van een transcript van het
gesprek met wethouder Groot Wassink.
Vraag:
Hoe reageert de Regiegroep op het
gesprek met wethouder Groot Wassink?
Welke variant wil de Regiegroep
bespreken op 7 november in de
raadsbijeenkomst bespreken?

De Regiegroep wil afspraken maken in het
bestuursakkoord over een Bestuurscommissie voor
Weesp met direct gekozen leden en een uit het AB
gekozen DB. Qua ambtelijke organisatie kan deze
Bestuurscommissie worden ondergebracht bij een
nader te bepalen stadsdeel van Amsterdam.
Verkiezingen vinden gelijktijdig plaats met de
gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam.
Het college zal bovenstaande verwoorden in een
nader op te stellen voorstel.
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Over nadere invullingen, zoals personenstelsel of
lijstenstelsel, buurtdistricten en aantal leden van de
bestuurscommissie, alsmede de precieze
bevoegdheden wordt nader gesproken.
Het college levert een stuk met voorstel en tijdspad.
De voorzitter van de Regiegroep (de heer Sluyk)
presenteert het voorstel aan wethouder Groot
Wassink.
Alleen de leden van de Regiegroep voeren het
woord tijdens het gesprek op 7 november a.s.
Raadsleden zijn aanwezig bij deze bijeenkomst.
4.

Planning proces
Vraag:
bestuursakkoord/herindelingsontwerp Op 10 december levert het college een
raadsvoorstel aan met een
bestuursakkoord Weesp-Amsterdam en
een herindelingsadvies.
(Gelijktijdig met Amsterdam).
Wil de Regiegroep het bestuursakkoord
én het herindelingsadvies gelijktijdig
behandelen op 6 februari? Of wil de
Regiegroep het bestuursakkoord
behandelen medio januari 2020?
Advies griffier: behandel het
bestuursakkoord in een extra
raadsvergadering op 9 januari 2020. Dan
kan 'Amsterdam' erop reageren voor dat
het herindelingsadvies en
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De Regiegroep heeft besloten een extra
raadsvergadering in te plannen op 9 januari 2020.
Daar zal het bestuursakkoord worden behandeld.

bestuursakkoord in Amsterdam wordt
behandeld.
Dus 10 of 17 december raadsvoorstel
herindelingsontwerp en bestuursakkoord
beschkbaar gesteld door beide colleges.
9 januari raad over bestuursakkoord
(raad Amsterdam 22 januari)
6 februari raad over herindelingsontwerp
en eventueel bestuursakoord in tweede
instantie.
5.

Rondvraag

-

6.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de
vergadering.
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