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In de afgelopen periode is er in Weesp maar ook in de regio Gooi en Vechtstreek onderzoek 
gedaan naar bestuurskracht van individuele gemeenten en de regio als geheel. Weesp heeft 
een eigen onderzoek gedaan en hiervan heeft u de resultaten inmiddels ontvangen. Bij deze 
zienswijze hebben wij de toekomstvisie zoals de gemeenteraad deze heeft vastgesteld in de 
vergadering van 27 oktober 2016 gevoegd. U heeft ons ook gevraagd een reactie te geven op 
het rapport ‘Het resultaat telt’ van Deloitte.  
 
In het rapport ‘Het resultaat telt’ staan de resultaten van het onderzoek naar de bestuurskracht 
van 5 individuele gemeenten en de regio als geheel. In deze zienswijze willen we ingaan op de 
conclusies die getrokken worden over de regio als geheel. 
 
Allereerst willen we opmerken dat er bij een deel van de gemeenteraad van Weesp twijfel 
bestaat over de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en het opgeleverde rapport. Inhoudelijk 
willen we opmerken dat er, doordat Weesp een eigen onderzoek heeft gedaan, weinig in het 
rapport staat wat Weesp direct betreft. Als we naar de regio als geheel kijken moeten ook wij 
onderkennen dat de regio Gooi en Vechtstreek niet optimaal functioneert. Het is voor de 
gemeenten in de regio moeilijk om hun eigen belangen te overstijgen. Uit het eigen 
bestuurskrachtonderzoek van Weesp blijkt dat dit ook voor Weesp geldt. Wij delen echter wel 
de urgentie van goede samenwerking die in zowel het rapport van Deloitte als ons eigen rapport 
naar voren wordt gebracht. 
 
Weesp wordt in het rapport van Deloitte maar enkele malen genoemd. De keren dat Weesp 
genoemd wordt zijn opmerkingen in het kader van het handelingsperspectief voor de 
versterking van de bestuurskracht in de Gooi en Vechtstreek. Weesp zou dan eventueel aan 
kunnen sluiten bij een ambtelijke of bestuurlijke fusie tussen Hilversum en Wijdemeren. Voor 
Weesp heeft dit niet de voorkeur. In onze toekomstvisie hebben we beschreven dat er voor 
Weesp op dit moment twee opties voor samenwerking of fusie onderzocht gaan worden: 
samenwerking zoeken binnen de Gooi & Vechtstreek of samenwerking zoeken buiten de Gooi 
& Vechtstreek. Bij de optie samenwerking binnen de Gooi- & Vechtstreek gaat de voorkeur uit 
naar samenwerking met de gemeente Gooise Meren. Bij het zoeken naar samenwerking buiten 
de Gooi & Vechtstreek is Amsterdam de meest logische keuze.  
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Binnen onze gemeenteraad wordt verschillend gedacht over het voorgestelde  
handelingsperspectief (komen tot maximaal drie gemeenten in 2023 en het bijbehorende 
tijdpad). Ook vragen wij ons af of het advies over het bestuursmodel van Regio Gooi en 
Vechtstreek werkbaar gemaakt kan worden. Wij vinden dat er veel harder gewerkt moet worden 
aan een verbetering van de samenwerkingscultuur in plaats van een aanpassing van de 
structuur. 
 
De gemeenteraad van Weesp heeft de afgelopen periode serieus werk gemaakt van haar 
bestuurskrachtonderzoek en het proces om te komen tot een toekomstvisie. Wij zijn hierbij niet 
over één nacht ijs gegaan en hebben onze inwoners uitgebreid betrokken bij dit proces. 
Bovendien hebben we dit gedaan binnen de gestelde termijn van de provincie. Daar zijn we 
trots op. Daarbij is dit proces begeleid door een reflectiecommissie bestaande uit de mevrouw 
drs. M.M. van ’t Veld (burgemeester Amstelveen), de heer prof. mr. J.W.M. Engels (Lid Eerste 
Kamer, hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel) en hoofddocent 
staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen) en de heer J. Chr. van der Hoek MBA 
(gedeputeerde bestuur provincie Noord-Holland). Tegelijkertijd realiseren we ons dat we er nog 
niet zijn. In de komende periode gaan we graag met de provincie maar vooral met onze 
mogelijke partners het gesprek aan om te onderzoeken of we de bestuurskracht van Weesp in 
het bijzonder en die van de regio als geheel kunnen versterken. Ons uitgangspunt zal hierbij 
altijd zijn dat we het beste zoeken voor de inwoners van Weesp.    
 
Met vriendelijke groet, 
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