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Besluitenlijst REGIEGROEP FUSIES d.d. 31 oktober 2018
Voorzitter: J. Renzenbrink

Aanwezig: B. Bierwolf, J. van der Does, S. ter Kuile, A.M. Blommestein, L. van Dalen, B.J. van Bochove, L. de Lange, M. de Haan en
M. van Engelshoven (secretaris)
Afwezig: L. Boom, B. Keesman

Nr.

AGENDAPUNT:

TOELICHTING:

BESLUIT:

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag vorige
vergadering 10 september 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

RIB 2018/63 – voorgenomen besluit
college over organisatieplan WeespAmsterdam
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De heer J. Renzenbrink opent de
vergadering.

Het betreft een tussenstand. Het
Organisatieplan is in de commissie AZM
aan de orde. Op 7 februari ligt er bij de
raad een raadsvoorstel voor. Op 18
december neet het college naar
verachting hierover een besluit.
De heer De Haan meldt dat er geen
opmerkingen over het DVO en de
Centrumregeling vanuit Amsterdam.

1 van 3

De Regiegroep zal in de commissie AZM nog vragen
stellen over het Organisatieplan, met name over de
personele aspecten, formatie, rol GO en OR etc.

De opmerkingen die gemaakt zijn door de
raad van Weesp worden verwerkt in de
definitieve stukken zoals eind 2018 voor
te leggen aan de raad.
5.

Voorstel themawerkgroep Evaluatie
ambtelijke fusie

Toelichting: mevrouw Van Dalen en de
heer Van der Does zullen een toelichting
geven.

Het voorstel van de werkgroep wordt akkoord
bevonden.
De heer Bierwolf stelt voor ook K+V te vragen.

Voorstel om drie bureaus te vragen. Max
20.000 euro. Geen opdrachtgeversrol
Amsterdam.

6.

Werkbezoek raad Weesp aan
stadsdeelcommissie Amsterdam
Zuid-Oost

Amsterdam Zuid-Oost biedt aan een
werkbezoek van de raad van Weesp.
Van de zijde van de gemeente
Amsterdam zullen raadsleden (centrale
stad) aanwezig zijn. Elke raadsfractie
heeft in Amsterdam een fractielid met
Amsterdam Zuid-Oost in portefeuille.
Daarnaast zullen de leden van de
Stadsdeelcommissie aanwezig zijn, om te
vertellen over de werkwijze van de SDC.

Bestuurlijk met Amsterdam overleggen over de te
houden Evaluatie. Misschien iets opnemen ( na
overleg met Amsterdam) over Evaluatie in het DVO.
Of andere afspraak parallel.
Het college neemt dit mee in de bestuurlijke
overleggen.
Themawerkgroep werkt dit verder uit. (Van Dalen,
Van der Does met secretaris).
Het werkbezoek aan Amsterdam Zuid-Oost met de
raadsleden uit Amsterdam op 23 januari 2019 is
akkoord.
De griffier werkt dit verder uit.
Beoogde datum is voorlopig WOENSDAG 23 januari
2019. Middag/avond.
Fractievoorzitters melden in fractie belang van
deelname.
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Mogelijk vindt er een excursie plaats.
Voorstel. Instemmen met deze datum.
7.

Programma Politiek Plein 28
november 2018

Het college zal dit punt toelichten.

8.

Voorstel voor de ontwikkeling van De Voorstel: bespreken hoe met het verzoek
Weesper Vereniging voor
om te gaan.
meervoudige democratie

Dit voorstel is onderdeel van het participatie-traject,
zoals door het college is ingezet, en hoort niet thuis
in de Regiegroep.
Dit punt agenderen in de vergadering van het
presidium van december 2018.

9.

Rondvraag

De gemeentesecretaris meldt dat het GO in principe
akkoord is gegaan met het sociaal plan. Wordt nu
voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Zij
zullen maandag 5 november ook al het personeel
consulteren.

10. Sluiting
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De Regiegroep gaat akkoord met het voorstel van
het college.
Dit politiek plein wordt georganiseerd in de kantine
van het stadskantoor.
Voorzitter Regiegroep krijgt rol om bestuurlijke fusie
toe te lichten en rol Regiegroep

De vergadering wordt gesloten.
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