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Onderwerp: Standpuntbepaling samenwerking gemeente Weesp met gemeente Gooise Meren
Geacht college,
Zoals u weet doet de gemeente Weesp onderzoek naar wat voor haar de beste
samenwerkingspartner is. Dit naar aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek'Weesp meet
eigen kracht'. De gemeenteraad heeft op basis van dit rapport een toekomstvisie opgesteld
waarin de uitspraak wordt gedaan dat de gemeente Weesp 'niet volledig zelfstandig zonder
hulp van anderen in welke vorm ook verder kan'. ln dat kader zijn er in het afgelopen half jaar
een aantal gesprekken geweest met uw bestuur.
Wij hebben u gevraagd (net als de gemeente Amsterdam) om aan te geven of en in welke vorm
u bereid bent om samenwerking met de gemeente Weesp aan te gaan om de bestuurskracht
van Weesp te versterken. U heeft daar positief op gereageerd. U heeft aangegeven open te
staan voor een ambtelijke fusie die op termijn kan leiden tot een bestuurlijke fusie.

Onderzoek en kernwaarden
Om tot de definitieve keuze te komen heeft de gemeenteraad aan het college van
Burgemeester en Wethouders de opdracht gegeven onderzoek te doen naar samenwerking
met Gooise Meren en Amsterdam. Het onderzoek bestaat uit:
Een consultatie van inwoners 'Weespers aan het woord';
Een onderzoek naar en/aringen met en implicaties van verschillende vormen van
samenwerking;
Een vergelijking van taakzwaarte;
Een beleidsmatige vergelijking;
Een onderzoek naar mogelijke ontvlechtingskosten van gemeenschappelijke regelingen.
U kunt de onderzoeken terugvinden op onze website www.weesp.nl/toekomstvisie.
U heeft op ons verzoek allerlei informatie verzameld. Dit is ons erg behulpzaam geweest bij het
opstellen van de vergelijking tussen de gemeenten. Wij danken u voor uw medewerking. De
resultaten van deze onderzoeken hebben geleid tot het opstellen van een kernwaarden- en
opgavenprofiel en een lijst met aanvullende vragen op specifieke thema's. ln het kernwaardenen opgavenprofiel zijn de belangrijkste waarden en opgaven van Weesp beschreven. De lijst
met aanvullende vragen vindt u in deze brief. Het kernwaarden- en opgavenprofiel is besproken
in de raadsvergadering van 15 juni 2017. Tijdens deze vergadering is een aantal
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Een aantal van de vragen en thema's in het kernwaardenprofiel overlappen elkaar. We willen u
vragen te reageren op zowel de kernwaarden als de hier gestelde vragen. Eventueel kunt u
verwijzen naar de antwoorden.
Proces
De gemeenteraad van de gemeente Weesp zal op 9 november 2017 een besluit nemen over de
toekomst van Weesp. Daarom willen we u vragen te reageren voor 30 september 2017. Deze
datum is gekozen zodat u uw position paper nog ter beoordeling voor kan leggen aan uw
gemeenteraad. Wij kunnen ons voorstellen dat ons kernwaarden- en opgavenprofiel bij u
vragen oproept. Mocht dit zo zijn willen we u vragen deze vragen uiterlijk 8 juli aan ons te
stellen. Wij zullen deze vragen dan uiterlijk 21 juli beantwoorden. De vragen kunt u stellen via
glangerak@weesp.nl.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer G. Langerak.
Hij is bereikbaar via (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
=
wethouders van de gemeente Weesp,

buremeester
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M. dean,

gemeentesecretaris

B.J. van Bochove,
burgemeester, wnd.
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