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Betreft: raadsbesluit Weesp en arhi-procedure

Geacht college,

Bij brief van 26 maart 201 8 informeerde het college van B&W van Weesp 
ons over het besluit van de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 
maart 201 8. De raad heeft naar aanleiding van het toekomstproces in 
201 7 en de uitslag van het gemeentelijke referendum op 21 maart 201 8 
besloten om een ambtelijke fusie aan te willen gaan met de gemeente 
Amsterdam. Deze ambtelijke fusie leidt op termijn tot een bestuurlijke 
fusie. De bestuurlijke fusie vindt niet plaats in de komende 
raadsperiode.

Wij delen u mee dat wij in reactie hierop op 24 april 201 8 hebben 
besloten de provinciale arhi-procedure voor de gemeenten Weesp en 
Gooise Meren te beëindigen. Met het besluit van 26 maart 201 8 heeft 
de raad van Weesp namelijk voldaan aan de voorwaarden, die wij 
hadden verbonden aan het beëindigen van de arhi-procedure en die 
waren opgenomen in onze brief van 8 november 201 7, kenmerk 
305888/1002046.
Wij berichtten u in laatstgenoemde brief dat wij op 7 november 201 7 
besloten de provinciale arhi-procedure voor de gemeenten Weesp en 
Gooise Meren te verlengen tot na het raadsbesluit na afloop van het 
referendum, in het geval de raad van Weesp besluit tot het houden van 
een referendum, en het voorbehoud te maken dat, indien de raad niet in 
zijn eerste vergadering na het referendum besluit met welke gemeente 
Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare 
termijn bestuurlijk) en per wanneer, de provinciale arhi-procedure wordt 
doorgezet.
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Weesp heeft van begin af zelf vorm willen geven aan het proces om zijn 
bestuurskracht te onderzoeken en oplossingen voor de versterking 
daarvan te af te wegen en heeft daarbij gezorgd voor een goede 
afstemming met ons college.
De raad van Weesp heeft veel aandacht geschonken aan het betrekken 
van de bevolking in alle stadia van dit proces. Wij hebben de raad al 
eerder gecomplimenteerd met zijn voortvarende en zorgvuldige aanpak 
en uitgesproken dat het proces ons het vertrouwen gaf dat de raad aan 
het eind van dit proces een besluit zou nemen over de bestuurlijke 
toekomst van Weesp en zou kiezen voor een fusie met Amsterdam of 
met Gooise Meren.
Nu de raad van Weesp zijn keuze heeft gemaakt, willen wij ook onze 
waardering uitspreken voor uw inzet en getoonde bereidheid om bij te 
dragen aan een oplossing voor de bestuurskrachtproblematiek van 
Weesp in de afgelopen periode.

Wij verzoeken u deze brief ook ter kennis te brengen van uw 
gemeenteraad.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Ho
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B.M, Bergkamp
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