
 

 

 

Verslag open overleg met college B&W van Weesp 8 maart 2017 

Notulist 

Jurgen van der Wal, 

Beleidsadviseur provincie 

Noord-Holland 

Aanwezig 

Provincie Noord-Holland: de 

heer J. Chr. van der Hoek 

(gedeputeerde), 

Gemeente Weesp: mevrouw 

A. Heijstee-Bolt (wethouder), 

de heren B.J. van Bochove 

(burgemeester), P.J.M. 

Eijking, J.A. Overmars 

(wethouders), M. de Haan 

(gemeentesecretaris)    

Afwezig 

H. Tuning (wethouder) 

 

Kopie aan 

 

 

 

De heer Van Bochove heet de heren Van der Hoek en Van der Wal welkom en deelt 

mee dat wethouder Tuning herstellende is en daarom is verhinderd. 

 

Toelichting op het doel van het gesprek en het proces. 

De heer Van der Hoek wil het punt communicatie toevoegen aan de tevoren 

toegezonden agenda. De agenda wordt vastgesteld. 

Over de communicatie wordt afgesproken dat de provincie een verslag op 

hoofdlijnen maakt en het conceptverslag zo spoedig mogelijk toezendt. Na 

vaststelling van het verslag wordt het op de provinciale website gezet en zal de 

gemeente Weesp het ook openbaar maken.  

Dhr. Van der Hoek zegt dat dit het eerste gesprek is in de fase van open overleg. 

Hij verwijst naar de brief van GS van 8 februari 2017 over de start van het arhi-

proces. Hij gaat in overleg met alle colleges van B&W en de raden van de Gooi en 

Vechtstreek en Eemnes. Hoofdonderdeel van dit overleg is het verzamelen van 

reacties, visies en ideeën vanuit het college van Weesp. Na de fase van open 

overleg, die maximaal 6 maanden duurt, besluiten GS of de arhi-procedure wordt 

voortgezet of beëindigd voor alle of voor bepaalde gemeenten.  

 

Toelichting op het voornemen van GS om te komen tot maximaal 3 

gemeenten ter versterking van de lokale en regionale bestuurskracht. 

Er is geen behoefte is aan een nadere toelichting.  

Dhr Van Bochove schetst het proces dat Weesp heeft geïnitieerd en heeft 

doorlopen. De raad heeft in oktober 2016 unaniem besloten dat Weesp op 

termijn niet zelfstandig door kan gaan en dat onderzocht moet worden of Weesp 

ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie of op termijn een bestuurlijke fusie 

moet aangaan met Amsterdam of met Gooise Meren. De raad heeft in februari 

2017 unaniem een plan van aanpak vastgesteld voor het vervolg. Het 

vervolgproces bevat een uitgebreid traject met raadpleging van de bevolking met 

behulp van bureau Tertium en het vaststellen van de kernwaarden van Weesp. 

Weesp vraagt de beoogde partners dan hun visie te geven op deze kernwaarden. 

Een raadsbesluit over de bestuurlijke toekomst is voorzien op 9 november 2017.  

Dhr. Van der Hoek vraagt, net als in de GS brief van 8 februari 2017, of het 

mogelijk is de keuze voor de bestuurlijke toekomst eerder te nemen. De planning 

van Weesp spoort niet met termijnen van de gestarte arhi-procedure, waarbij GS 

uiterlijk 7 november 2017 een herindelingsontwerp zouden moeten vaststellen.  

Verder merkt hij op dat in de ogen van de provincie een keuze voor een 

ambtelijke fusie altijd de opmaat is naar een bestuurlijke fusie. Als na ambtelijke 

fusie een bestuurlijke fusie op de agenda komt, ligt de keuze voor de bestuurlijke 

fusiepartner al vast. Je kunt namelijk dan geen nieuwe partner gaan zoeken. Dhr. 

Van der Hoek vraagt waarom ook bij ambtelijke fusie wordt gekeken hoe de 

potentiële fusiepartner zich verhoudt tot de kernwaarden.  

Dhr. Van Bochove en mw. Heijstee antwoorden dat de kernwaarden behalve voor 

een bestuurlijke fusie ook van belang zijn bij een ambtelijke fusie. Ze achten het 
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niet mogelijk eerder tot een keuze te komen over de bestuurlijke toekomst, 

omdat dit het uitgebreide proces van bevolkingsraadpleging en afweging in de 

knel brengt. 

Bespreken visie van het college op het voornemen van GS. 

Dhr. Van der Hoek zegt dat het in het open overleg gaat om het ophalen van 

reacties op het GS besluit van 7 februari 2017 en het horen wat de eigen plannen 

van gemeenten zijn om de lokale en regionale bestuurskrachtproblemen op te 

lossen. De zienswijzen van de gemeenten op het onderzoeksrapport en de 

aanbevelingen van Deloitte waren lastig te combineren. Daarom was het geen 

optie voor GS de aanbeveling van Deloitte op te volgen om gemeenten tot half 

2019 de tijd te geven voorstellen voor herindeling te laten maken.  

Gemeenten kunnen nu de 6 maanden van open overleg natuurlijk gebruiken om 

plannen te maken en aan de bevolking voor te leggen. Het is niet strikt 

noodzakelijk om te wachten op de gemeenteraadsverkiezingen. Dhr. Van der 

Hoek spreekt complimenten uit voor de raad van Weesp, die een 

oplossingsrichting en een plan van aanpak en raadpleging van de bevolking heeft 

vastgesteld. 

Dhr. Eijking vraagt waarom GS in februari jl.  de arhi-procedure zijn gestart, die 

daardoor vóór de gemeenteraadsverkiezingen tot besluiten leidt. Dhr. Van der 

Hoek antwoordt dat GS in februari 2017 een besluit hebben genomen over de 

bestuurskrachtonderzoeken en de zienswijzen daarop van gemeenten conform de 

planning die was afgesproken met de gemeenten. 

Dhr. Van der Wal licht de planning toe van de arhi-procedure. Open overleg duurt 

maximaal 6 maanden en 3 maanden daarna moeten GS een herindelingsontwerp 

vaststellen. Daarna begint de fase waarin een ieder een zienswijze kan indienen. 

Dhr. Van Bochove is het ermee eens dat de regionale bestuurskracht moet 

verbeteren, onder andere voor het uitvoeren van vastgestelde plannen. Hij is niet 

zeker of de besluitvorming met maximaal 3 gemeenten in de regio zal 

verbeteren. 

Mw. Heijstee en dhr. Eijking geven aan dat de regionale samenwerking in het 

sociale domein goed is. In het fysieke domein is het moeilijker. De gemeenten 

willen vaak specifieke regelingen opgenomen zien, wat het maken van 

gemeenschappelijke afspraken moeilijk maakt. Als voorbeeld wordt de regionale 

woonvisie genoemd. Dhr. Overmars is van mening dat het regionale overleg bij 

de portefeuille financiën goed loopt. Dhr. Van Bochove vertelt dat Weesp ingaat 

op uitnodigingen van andere gemeenten in de regio om de samenwerking te 

versterken, maar deelname steeds afweegt vanuit het eigen traject dat Weesp al 

loopt voor haar toekomst.  

Mw. Heijstee antwoordt op een vraag van dhr. Van der Hoek dat Weesp voor de 

jeugdzorg weer in de Gooi en Vechtstreek deelneemt. Weesp heeft ook 

samenwerking met Gooise Meren op een aantal gebieden. De sociale dienst is nog 

bij Stichtse Vecht belegd. Dit blijft gehandhaafd tot Weesp over haar toekomst 

heeft besloten.  
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Eventuele afspraken voor het vervolg. 

De gedeputeerde heeft duidelijk verstaan dat door Weesp geen ruimte, in het 

eigen te doorlopen proces, wordt gezien om de keuze voor een partner te 

bespoedigen. Hij geeft aan dat dit een duidelijk signaal is en dat het daarmee aan 

GS is om in november te bezien hoe daar mee om te gaan in het kader van de 

Arhi procedure.  

Hij vraagt tevens alle relevante informatie die al in een eerder stadium (voor 

november) meer duidelijkheid over, c.q. richting geeft aan, de keuze die Weesp 

wil maken actief te delen zodat GS dit kan betrekken bij de besluitvorming.  

Dhr. Van der Hoek bedankt voor de ontvangst en het gesprek en sluit het overleg. 


