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Besluitenlijst REGIEGROEP FUSIES d.d. 27 juni 2018
Voorzitter: nog niet bekend

Aanwezig: L. Boom, J. Renzenbrink, J. van der Does, B. Zeeman, B. Keesman, H. Rahimi, B.J. van Bochove, L. De Lange, M. van
Engelshoven
Afwezig: L. van Dalen, S. ter Kuile,

Nr.

AGENDAPUNT:

TOELICHTING:
De vergadering wordt geopend de heer
Renzenbrink zit voor.

BESLUIT:

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Kiezen voorzitter Regiegroep

De voorzitter wordt op 12 juli door de Regiegroep
gekozen, dus nadat de Regiegroep op 11 juli door de
raad is ingesteld.

4.

Raadsvoorstel Regiegroep

Voorstel: dit raadsvoorstel bespreken en
doorgeleiden naar de raadsvergadering
van 11 juli a.s.
Opmerkingen:
Boom: niet op stoel college gaan zitten,
wat doet de Regiegroep wel, wat niet. De
Regiegroep moet niet een te sterk
controlerende functie krijgen. Ziet de
Regiegroep vooral als een instrument om
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De Regiegroep is geen besloten vergadering.

College stelt voor om na de zomer afspraken te
maken over de rol- en bevoegdhedenverdeling
tussen College en Regiegroep. De projectleider zal
daar een voorzet voor kunnen geven.
Er moet een tijdslijn voor het gehele traject.
De beoogd voorzitter past, samen met de griffier het
raadsvoorstel aan, waarna iedereen er nog op
reageert.

de belangen van de Weesper in het oog
te houden (loket als voorbeeld).
vdDoes: Zowel een taak voor de
ambtelijke als de bestuurlijke fusie. Hoe
voor Weespers op de beste manier.
Kernwaarden overeind houden en goed
voorbereiden van de bestuurlijke fusie als
eerste taak.
Rahimi: Bijsturen door de Regiegroep kan
nodig zijn. Regiegroep houdt de vinger
aan de pols.
Keesman: Regiegroep functioneert in drie
fasen. Voor de ambtelijke fusie, tijdens de
ambtelijke fusie en in aanloop naar de
bestuurlijke fusie. Betrek Weespers er op
een goede manier bij. Wil graag weten
hoe de Regiegroep advies uitbrengt en
aan wie. Wil coöperatieve basis uit het
concept raadsvoorstel halen. Dat kan een
uitkomst zijn, maar niet het vertrekpunt.
Zeeman: Concept voorstel slaat te ver
door. Regiegroep rol is te zwaar. De
Regiegroep moet geen zelfstandig
besluitvormend orgaan worden.
Gezamenlijk optrekken.
College sluit zich daarbij aan. Samen
optrekken.
Burgemeester ziet rol bij voortraject
DVO’s en bij vormen van Stadsraad. Hij
stelt voor om eind augustus een
bijeenkomst voor de raad te organiseren,
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Besluit:
Het raadsvoorstel gaat naar de raad van 11 juli.
Rol Regiegroep wordt genuanceerd, minder zwaar
gemaakt.
Stan van der Laar wordt gevraagd mee te werken
aan bijeenkomst na de zomer.
Er moet een tijdslijn beschikbaar komen voor het
gehele traject en een uitwerking van de rolverdeling
tussen college-raad.
Burgemeester en wethouder De Lange hebben een
staande uitnodiging bij de bijeenkomsten. De
samenstelling is: alleen fractievoorzitters, die zich
kunnen laten vervangen door de plv.
Griffier is secretaris.
Er wordt een bijeenkomst direct na de zomervakantie
georganiseerd. De beoogd voorzitter, de
burgemeester en Stad v.d. Laar maken daar nadere
afspraken over en bereiden de bijeenkomst voor.
Er wordt nog gezocht naar een nadere datum.

opdat iedereen een goed beeld heeft bij
wat er bij een ambtelijke organisatie komt
kijken. Mogelijk met een voorbeeld van
een vergelijkbare gemeente.
5.

Planning bijeenkomsten

6.

Rondvraag

7.

Sluiting
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De volgende bijeenkomst is 12 juli.
De griffier maakt voor na de zomer een planning
voor bijeenkomsten van de Regiegroep.
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