*Z03D2679387*

Besluitenlijst REGIEGROEP FUSIES d.d. 27 februari 2019
Voorzitter: J. Renzenbrink

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

Nr.

AGENDAPUNT:

TOELICHTING:

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag vorige
vergadering 22 november 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Voortgang ambtelijke fusie/evaluatie
ambtelijke fusie

Z.159830/D.99586

De heer Renzenbrink meldt dat hij zijn
lidmaatschap van de Regiegroep gaat
beëindigen. Het CDA kandideert de heer
Sluyk als opvolger. De Regiegroep zou
dan zelf een voorzitter kunnen
voordragen.

BESLUIT:

Afspraken/mankracht/kwaliteit ambtelijke
apparaat.
Toelichting door griffier.

1 van 3

De heer Sluyk wordt voorgedragen voor de
Regiegroep.
De griffie bereidt een raadsvoorstel voor en zal in de
agenda voor de volgende vergadering het
voorzitterschap agenderen.
(Actie: griffier)

Afspraak:
De gemeentesecretaris wordt gevraagd elke 3
maanden over de voortgang van de ambtelijke fusie
te rapporteren aan bijvoorbeeld de commissie AZM.

De heer Renzenbrink vraagt naar de
voortgang van de ambtelijke fusie.
De burgemeester antwoordt dat we in de
fase van de transitiegesprekken zitten.
Medewerkers hebben gesprekken met
hun ontvangend leidinggevende. Dit
verloopt zoals verwacht. De twee
maanden uitstal zijn nodig gebleken. Er
gaan ook dingen niet goed. Door een
notitie van de griffier zijn er weeffouten in
de processen herstelt. De acties ten
behoeve van de bedrijfsvoering lopen.
5.

6.

Hoe loopt de inbedding
werkprocessen griffie/raadsleden

Info/voorwerk Heidag programma
zaterdag 6 april 2019

Door middel van een presentatie. “Een round-up”.
(Actie: gemeentesecretaris)
Afgesproken wordt de uitvraag voor de bureaus die
de ambtelijke fusie over 2020 gaan evalueren pas na
6 april wordt gedaan.
Het college komt 6 april met nadere voorstellen over
hoe de evaluatie in te passen in de stappen naar een
bestuurlijke fusie per 2022 of 2026. Inhoudelijk gaat
de Regiegroep over de evaluatie, zoals eerder door
de Regiegroep is besloten. Bureaus wordt gevraagd
hier een nadere uitwerking aan te geven.

De griffier meldt dat de vervanging van de De Regiegroep gaat er vanuit dat dit goed geregeld
griffier nog niet geregeld is.
wordt.
De salarisadministratie van de
raad/wethouders en griffie vraagt nog om
een oplossing.
Programma is van 09.00 uur tot 14.00 uur Het programma wordt uiterlijk eind maart door het
met lunch en vindt plaats bij restaurant
college aan de fracties beschikbaar gesteld, opdat
Langerlust.
de fracties zich kunnen voorbereiden.
Programma voor de dag volgt.

7.

Werkbezoek aan
stadsdeelraadcommissie Zuid Oost
op woensdag 24 april 2019

Z.159830/D.99586

Het programma start om 19.00 uur.

Het programma kent drie delen.

De bus vertrekt om 18.30 uur van het

-Ontvangst stadsdeelvoorzitter
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stadhuis Weesp.
Uitnodiging volgt.
8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Z.159830/D.99586

-Ontvangst voorzitter standsdeelcommissie
-Informatie over participatie
Borrel na afloop

Toelichting door griffier.
De vergadering wordt gesloten om 19.45 uur.
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