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Woord vooraf
Aanleiding
In de toekomstvisie van de gemeente Weesp - opgesteld onder 
andere naar aanleiding van het in 2016 uitgevoerde bestuurskracht-
onderzoek - is uitgesproken dat Weesp ‘niet langer volledig zelf-
standig, zonder hulp van anderen in welke vorm ook, verder kan’. 

Daarbij heeft de gemeenteraad aangegeven drie opties voor 
krachtenbundeling te zien: ambtelijke samenwerking, ambtelijke 
fusie en bestuurlijke fusie. De gemeenten Gooise Meren en 
Amsterdam zijn daarbij als mogelijke partner in beeld. 

Typering drie varianten van krachtenbundeling
In april 2016 heeft SeinstravandeLaar de drie mogelijke 
samenwerkingsvormen voor Weesp feitelijk uiteengezet, op basis 
van literatuur, onderzoek en praktijkervaringen. Voorliggend rapport 
borduurt voort op deze feitelijke uiteenzetting.

Gesprekken met partnergemeenten
Op 8 en 9 mei jl. heeft de gemeente Weesp gesproken met  
respectievelijk de gemeenten Gooise Meren en Amsterdam, waarbij 
de haalbaarheid van de drie verschillende vormen van 
krachtenbundeling is getoetst. Daaruit is het volgende gebleken: 
• Beide gemeenten staan open voor een ambtelijke fusie, met op 

termijn een bestuurlijke fusie. Voor Gooise Meren geldt dat een 
bestuurlijke fusie op zijn vroegst in 2022 kan plaatsvinden. 

• De vorm ‘ambtelijke samenwerking’ is voor Amsterdam én 
Gooise Meren geen optie. Beide gemeenten denken dat een 
samenwerking te vrijblijvend is en onvoldoende oplossing biedt 
voor de problemen van Weesp. 

Inmiddels is de provincie Noord-Holland een Arhi-procedure gestart,
met als doel te komen tot maximaal drie gemeenten in de Gooi en 
Vechtstreek zonder restproblematiek. Een ambtelijke samenwerking
voldoet waarschijnlijk niet aan de criteria van de provincie. Gezien 
de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek adviseert
SeinstravandeLaar om niet te kiezen voor de variant van ambtelijke

samenwerking. Dit type samenwerking kenmerkt zich vaak door 
versterking op (operationele) bedrijfsvoeringstaken, waar dat voor 
Weesp op vooral tactisch en strategisch vlak gewenst is. Ook kan 
een ambtelijke samenwerking tot afstemmingsproblemen (met de 
achterblijvende taken/organisatie) en een beperkte integraliteit 
leiden. Om voornoemde redenen is in overleg met de stuurgroep 
besloten de variant ‘ambtelijke samenwerking’ in dit rapport buiten 
beschouwing te laten.’ 

Analyse impact vier reële vormen
Voorliggend rapport brengt – gezien voorgaande - de impact in 
beeld van de keuze voor een ambtelijke fusie, dan wel voor een 
bestuurlijke fusie. Zowel in het geval van de keuze voor Amsterdam 
als voor Gooise Meren als partner. Onderstaand kwadrant maakt de 
vier onderzochte varianten inzichtelijk:

Op ieder van de vier toekomstvarianten is in dit rapport de impact in 
beeld gebracht op de aspecten kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten, 
kansen voor medewerkers, grip en gemeentelijke kleur (4 K’s en 2 
G’s). Deze analyse is gebaseerd op (onderzoeks-) literatuur, lande-
lijke cijfers en trends, de kennis en ervaringen met samenwerking 
en enkele feiten zoals onderzocht door adviesbureau KplusV. 

De in dit rapport opgenomen financiële analyses zijn nadrukkelijk 
gebaseerd op kengetallen en aannames. Voor meer zekerheid 
hieromtrent is het noodzakelijk om tot een businesscase/ 
herindelingsontwerp op de betreffende toekomstvariant te komen.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toekomstvarianten
gemeente Weesp

Vorm

Ambtelijke fusie Bestuurlijke fusie

Partner

Amsterdam Variant 1 Variant 2

Gooise Meren Variant 3 Variant 4



Impact van een ambtelijke 
fusie met Amsterdam
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1a. Typering ambtelijke fusie Weesp - Amsterdam

• De beide gemeenten en gemeentebesturen blijven in tact: Raad, 
griffie, college van B&W en gemeentesecretaris van Weesp blijven 
behouden. 

• Alle ambtenaren van Weesp gaan over naar de ambtelijke 
organisatie van Amsterdam (eventueel met uitzondering van een 
regieteam).

• Gezien de grote ongelijkwaardigheid in omvang tussen de twee 
gemeenten is het zeer onwaarschijnlijk dat een aparte entiteit, een 
afzonderlijke ambtelijke fusieorganisatie (AFO), wordt opgericht. 
Het is waarschijnlijker dat de ambtelijke fusie met Amsterdam 
vormgegeven wordt middels een dienstverleningsovereenkomst, 
waardoor een klantrelatie ontstaat. 

• Het college van Weesp treedt dan (via een DVO met het college 
van Amsterdam) op als opdrachtgever richting de organisatie van 
Amsterdam. De gemeente Weesp is geen ‘eigenaar’ van de 
ambtelijke organisatie die de taken uitvoert. De gemeente maakt 
in de DVO heldere (prestatie)afspraken over de uitvoering van de 
gemeentelijke taken van Weesp. 

• De gemeentebesturen van Weesp en van Amsterdam worden 
daarmee vanuit één organisatie bediend, waarbij het volume van 
bediening aan het college van Amsterdam uiteraard veel hoger ligt 
dan aan Weesp. 
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1b. Impact ambtelijke fusie Amsterdam: Kwaliteit
(1 van 2)

Kwaliteit van dienstverlening aan samenleving Weesp

• De programmagelden blijven achter, waardoor de gemeente 
Weesp zeggenschap behoudt over het kwaliteitsniveau van 
dienstverlening. Over de wijze van dienstverlening en 
servicenormen kunnen in een dienstverleningsovereenkomst met 
Amsterdam afspraken worden gemaakt.

• De kwaliteit van dienstverlening verbetert door bundeling van 
ambtelijke capaciteit en denkkracht met die van Amsterdam. De 
gemeente Weesp kan profiteren van de ontwikkelingen in 
professionalisering (en uniformering) en innovaties in 
dienstverlening van Amsterdam. 

• Zo kan dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen 
van Weesp een impuls krijgen door middel van (verdere) 
digitalisering (mogelijkheden tot online aanvragen) en 
flexibilisering (zoals verruimde openingstijden). 

• Kleinschaligheid en dienstverlening fysiek dichtbij de burger kan in 
een ambtelijke fusie met Amsterdam behouden blijven. De 
gemeente Amsterdam is – op een andere wijze – bekend met het 
werken nabij inwoners. Zo worden in stadsdeelorganisaties –
binnen de daarvoor gegeven kaders – de uitvoerende taken 
uitgevoerd die inwoners direct raken. Het gaat om taken op het 
gebied van openbare ruimte en ruimtelijk beheer, maar ook 
economie, welzijn en jeugdgezondheidszorg. Indien gewenst kan 
Weesp wellicht aanhaken op deze wijze van taakuitvoering. 

• Indien de gemeente Weesp voor een sterk van de gemeente 
Amsterdam afwijkende manier van dienstverlening kiest, is 
uniformering en het bereiken van een kwaliteitsimpuls beperkt 
mogelijk. De kans op fouten vanuit de ambtelijke organisatie 
neemt toe, omdat de medewerkers aandacht moeten hebben voor 
(en verdelen over) verschillende eisen en servicenormen. 

Kwaliteit van dienstverlening aan gemeentebestuur Weesp

• Passend bij de grootte van de stad, beschikt de gemeente 
Amsterdam over grote ambtelijke uitvoeringskracht: 4 clusters en 
een bestuurs- en concernstaf, 38 afdelingen, 7 stadsdeel-
organisaties en 22 gebiedsteams. De gemeente heeft meer dan 
13.000 fte in dienst. 

• Het gemeentebestuur van Weesp kan daardoor een beroep doen 
op veel meer in de ambtelijke organisatie van Amsterdam 
aanwezig deskundige, strategische, ontwikkel-, specialistische en 
innovatieve functies. 

• Zo kan Weesp profiteren van de ervaring van Amsterdam met 
projectmanagement en regievoering. Die ervaring kan van pas 
komen bij bijvoorbeeld het spoorproject OV-SAAL en de 
ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. Juist deze 
ontwikkelprojecten vragen om ontwikkelkracht, die in de 
Amsterdamse organisatie meer dan in elke andere Nederlandse 
gemeente aanwezig is. 
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Strategische positie in de regio 

• Aangezien door de ambtelijke fusie de uitvoeringskracht van 
Weesp wordt versterkt, kan het gemeentebestuur beter worden 
bediend in de voorbereiding op overleggen in regionaal verband. 

• Weesp en Amsterdam hebben weinig samenhang in subregionale
oriëntatie en verbonden partijen. Met een ambtelijke fusie kan een 
gemeentebestuur blijven participeren in alle oorspronkelijke 
verbonden partijen van de gemeente. Bij behoud van de huidige 
situatie zijn er echter weinig mogelijkheden voor gezamenlijke 
ambtelijke voorbereiding (en efficiencyvoordelen), om van daaruit 
als besturen als partners samen op te trekken. Wel kan Weesp 
profiteren van de ervaring die Amsterdam heeft met regievoering 
op verbonden partijen. 

• In het land zien we dat regiogemeenten gemeentebesturen in een 
ambtelijke fusie - die als gevolg daarvan met elkaar afstemmen en 
één gezamenlijke lijn kiezen – steeds meer als eenheid benaderen. 
De kracht van deze gemeenten in de regio groeit. Echter is 
bestuurlijke afstemming en gezamenlijk optrekken door de 
gemeentebesturen van Amsterdam en Weesp in regionale 
overleggen (gezien het aanzienlijke verschil in omvang) niet 
waarschijnlijk, evenals het gezien worden als eenheid door de 
regio. 
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1b. Impact ambtelijke fusie Amsterdam: Kwaliteit
(2 van 2)



• Door de ambtelijke fusie met Amsterdam neemt de kwetsbaarheid 
enorm af. De gemeentelijke organisatie van Amsterdam heeft 
grote slagkracht en enorme capaciteit om eventuele uitval van 
medewerkers op te vangen. Ook kwetsbaarheid in termen van 
kennis en kunde wordt ondervangen, gezien de aanwezige kennis 
en expertise. 

• Bovendien sluit Weesp een contract met Amsterdam voor de 
uitvoering van taken, waardoor Weesp de uitvoering van die 
taken/levering van diensten conform afspraak mag verwachten.

• (Een deel van de) medewerkers van de ambtelijke organisatie van 
Amsterdam moeten ook het gemeentebestuur van Weesp 
bedienen. Zij dienen aandacht te hebben voor de specifieke 
(beleids)wensen van Weesp, wat kwetsbaarheid in de uitvoering 
met zich meebrengt.
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1c. Impact ambtelijke fusie Amsterdam: Kwetsbaarheid



Structurele financiële gevolgen

• In samenwerking met Amsterdam kan door de grote schaal 
efficiencyvoordeel worden behaald. Eenzelfde taak uitvoeren voor 
844.947 inwoners levert een schaalvoordeel op ten aanzien van 
een taak uitvoeren voor 18.751 inwoners. Met name op 
bedrijfsvoerings- en uitvoerende taken kan de Weesp profiteren 
van efficiency- en besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld ten 
aanzien van personeel, huisvesting en ICT. 

• Bovendien geldt aanvullend dat tot voordelen in de besteding van 
programmagelden van de individuele gemeentelijke begroting van 
Weesp gekomen kan worden, vanwege gezamenlijke inkoop- en 
aanbestedingsprocedures (en grotere volumes). 

• Het kunnen bereiken van efficiencyvoordelen is afhankelijk van de 
mate van harmonisatie van werkprocessen en beleidsafstemming, 
mogelijkheden tot formatiereductie (m.n. management en 
overhead) en het benutten van kansen in huisvesting en reductie 
van de I&A-kosten. Daarbij zorgen verschillen in subregionale
oriëntatie tussen Weesp en Amsterdam ervoor dat het behalen van 
efficiencyvoordelen op die taakvelden beperkt is.  

• Ervaringen leren dat circa 5% tot 10% structurele besparing (op 
de bedrijfsvoeringslasten) realistisch is. Dit is sterk afhankelijk van 
de strategische beleidskeuzes en afspraken die worden gemaakt 
over taakuitvoering en inzet van capaciteit. Indien Weesp 
bijvoorbeeld om extra inzet van ambtelijke capaciteit op complexe 
projecten of ander maatwerk (bv. een andere P&C-cyclus) vraagt, 
beperkt dat de mogelijkheden voor efficiencyvoordelen. 

• Als we een ‘taakstelling’ op de bedrijfsvoeringskosten van de 
gemeente Weesp projecteren, zou een efficiencyvoordeel ontstaan 
van circa € 0,5 tot 1,0 mln. Deze analyse kan slechts als grove 
indicatie worden beschouwd en dient in een eventuele vervolgfase 
– mede afhankelijk van de wensen van de gemeente Weesp over 
de inzet van capaciteit – verder te worden uitgewerkt en 
onderbouwd. 

• Weesp kan in de onderhandelingen met Amsterdam over een 
dienstverleningsovereenkomst een besparing ten opzichte van de 
huidige bedrijfsvoeringskosten vragen, uitgaande van 
gelijkblijvende taken en bestuurlijke ambities. 

• Voorbeeld: in de overeenkomst van de samenwerking tussen 
Groningen en Ten Boer is opgenomen dat de samenwerking voor 
de gemeente Ten Boer een structureel voordeel moet opleveren 
van € 200.000 per jaar, terwijl Groningen de voorwaarde heeft 
gesteld dat de samenwerking niet tot extra kosten mag leiden. 

• Tot slot: een ambtelijke fusie met Amsterdam heeft geen gevolgen 
voor de uitkering uit het gemeentefonds, aangezien de gemeenten 
beiden autonoom blijven. 
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1d. Impact ambtelijke fusie Amsterdam: Kosten
(1 van 2)



Incidentele financiële gevolgen

• Bij de overdracht van taken gaan eenmalige kosten gepaard voor 
het overgangsproces van medewerkers en het opstellen van de 
DVO (governance en financiële afspraken) en sociaal plan. 

• Uitgaande van een samenwerking middels een 
dienstverleningsovereenkomst en de omvang van de ambtelijke 
organisatie van Weesp (131 fte) ramen wij deze incidentele kosten 
op circa € 1,0 mln. Dit is exclusief kosten voor de frictie- en 
desintegratiekosten voor ICT en huisvesting, bijvoorbeeld door 
vervroegde afschrijving van systemen. 

• Aangezien bij een ambtelijke fusie de gemeente Weesp in principe 
in de verbonden partijen kan blijven participeren, is in eerste 
aanleg geen sprake van frictiekosten door uittreding. Indien toch 
tot uittreding wordt besloten – bijvoorbeeld om efficiencyvoordeel 
te kunnen behalen – kan wel sprake zijn van uittredingskosten. In 
dit geval dient Weesp rekening te houden met een incidentele 
vergoeding aan de samenwerkingsorganisaties van circa € 2,7 
miljoen. Zie hiervoor de notitie van KplusV. 

• Bij een keuze voor deze variant dienen ook de incidentele 
financiële gevolgen (ook in gesprek met Amsterdam) verder 
uitgewerkt te worden. De raad kan daarbij kaders stellen. 

• Vanuit het gemeentefonds wordt bij een ambtelijke fusie geen 
extra vergoeding gegeven ter compensatie van de frictiekosten. 

Effect op lokale lasten

• Bij een ambtelijke fusie met Amsterdam treden er geen directe 
gevolgen op voor de lokale lasten, omdat de gemeentebesturen 
zelfstandig blijven. Het gemeentebestuur houdt zelf de invloed op 
de lastendruk. 

• Enkel daar waar de ambtelijke organisatie aantoonbaar haar taken 
efficiënter uitvoert en sprake is van maximaal kostendekkende 
leges kan de lokale lastendruk afnemen. 
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1d. Impact ambtelijke fusie Amsterdam: Kosten
(2 van 2)



Ontwikkelkansen voor medewerkers 

• De medewerkers van Amsterdam blijven – aangezien sprake is van 
een klantrelatie en geen reorganisatie plaatsvindt – op hun plaats 
en worden niet opnieuw geplaatst. Dat betekent dat de 
medewerkers van Weesp worden toegevoegd aan de organisatie 
zonder reorganisatie, wat zorgt voor ongelijke kansen. Hierover 
moeten vooraf goede afspraken gemaakt worden tussen de 
betrokken gemeentebesturen.

• In potentie groeien de carrièrekansen voor alle medewerkers van 
Weesp, die in dienst komen bij de gemeente Amsterdam. Zij 
krijgen te maken met nieuwe collega’s, een grotere organisatie, 
gaan mogelijk ook voor de grote stad Amsterdam werken en 
kunnen daarin inhoudelijke verdieping vinden. In een grote 
ambtelijke organisatie zijn meer mogelijkheden voor specialisatie, 
interne mobiliteit en opleidingskansen. 

• Een illustratie hiervan is Jonge Ambtenaren Netwerk (Jan) voor 
alle ambtenaren van de gemeente Amsterdam tot en met 35 jaar. 
Het netwerk is er voor de ontwikkeling van jonge ambtenaren op 
sociaal, vakinhoudelijk en persoonlijk vlak. Die interactie met 
andere collega’s kan leiden tot nieuwe motivatie om een betere 
ambtenaar te worden.  

Werkgeverschap 

• Weesp kan meeliften op de aantrekkingskracht van gemeente 
Amsterdam als aantrekkelijke werkgever. Voor Weesp kunnen via 
de gemeente Amsterdam talentvolle medewerkers worden 
geworven. Echter heeft Weesp als klant van Amsterdam beperkt 
invloed op welke medewerker voor welke gemeente werkt. 
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1e. Impact ambtelijke fusie Amsterdam:
Kansen voor medewerkers



• De taken worden uitgevoerd vanuit een organisatie waarvan 
Amsterdam eigenaar is en Weesp klant. Sturing vindt plaats via 
een dienstverleningsovereenkomst. Daarmee verliezen het college 
en de gemeentesecretaris van Weesp een deel van hun directe 
grip op de ambtelijke organisatie. 

• Ervaring in het land leren dat in samenwerking met grote 
organisaties (zoals Amsterdam) de lijnen langer zijn en het 
bereiken van de juiste medewerker lastiger is. Daarmee zou 
(gevoelsmatig) sneller afstand kunnen ontstaan tussen de 
gemeente Weesp en Amsterdam en zijn ambtelijke organisatie. 

• Deze variant vraagt om een sterke opdrachtgeversrol vanuit het 
college van Weesp en een sterke opdrachtnemersrol van de 
organisatie. Dit is goed te organiseren, maar zal in de praktijk de 
nodige aandacht vragen. Uiteindelijk kan dit ook leiden tot 
efficiëntere en effectievere beleidsopdrachten en een verbetering 
van zowel de kaders als de invulling.

• De gemeentesecretaris en het college van Weesp moeten als 
opdrachtgever nauw in verbinding staan met de organisatie om 
inhoudelijk en financieel grip te houden. Er dienen heldere 
afspraken over afstemming en (bij)sturing gemaakt te worden 
tussen beide gemeenten. De wijze waarop de ‘ingangen’ naar of 
afstemming met de ambtelijke organisatie van Amsterdam 
gerealiseerd wordt is een belangrijke factor. 

• Grip kan ook ontstaan vanuit goed bestuurlijk samenspel en 
vertrouwen zodat er niet alleen vanuit een zuivere klantrelatie, 
maar ook vanuit ‘elkaar iets gunnen’ gewerkt wordt. In dat opzicht 
is - gezien onder andere het verschil in omvang en regionale 
oriëntatie - een sterk partnerschap met het college van 
Amsterdam niet te verwachten. Voor grip moeten de Weespse
bestuurders vooral kunnen vertrouwen op heldere afspraken in de 
DVO en heldere aanspreekpunten binnen de organisatie. 
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1f. Impact ambtelijke fusie Amsterdam: Grip



Eigenheid/identiteit Weesp 

• De kern van een ambtelijke fusie is de zelfstandigheid van de 
individuele gemeente Weesp en zijn lokale beleidsvrijheid. Er 
treedt in principe bij een ambtelijke fusie dan ook geen wijziging 
op ten aanzien van de eigenheid/identiteit van Weesp zoals de 
gemeente deze op dit moment kent. 

• Daarbij is het van belang dat Weesp afspraken maakt met 
Amsterdam over bijvoorbeeld de gemeentelijke kleur in 
dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen, het 
formuleren van beleid en afstemming met portefeuillehouder(s). 

• Een risico gaat schuil in het feit dat de afstand van het college en 
de raad richting de ambtelijke organisatie groter wordt dan in de 
huidige situatie het geval is. Daarbij kan de kennis van en 
aandacht voor de lokale situatie van de gemeente Weesp in de 
grote ambtelijke organisatie van Amsterdam onder druk komen te 
staan of verloren gaan. Het is dan ook van belang dat Weesp goed 
kan formuleren wat zijn eigenheid/identiteit is. 

• Indien gewenst zou Weesp kunnen aansluiten bij het 
gebiedsgericht werken van de gemeente Amsterdam, wat een 
waarborg kan zijn voor de kleur van Weesp en de specifieke 
opgaven van het gebied. Daarbij kan Weesp – in aansluiting op de 
drie gebiedsmanagers die de stadsdeelorganisatie Zuidoost al kent 
– ook verzoeken om een eigen gebiedsmanager. De 
gebiedsmanager zorgt voor de verbinding tussen diverse partijen 
(bijvoorbeeld inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en scholen) en de gemeentelijke organisatie. 

Afstand burger-bestuur

• Bij een ambtelijke fusie met Amsterdam blijven raad en college op 
dezelfde schaal, op dezelfde afstand/nabijheid van de 
inwoners/ondernemers opereren. De ambtelijke organisatie komt 
meer op afstand te staan, niet per definitie in fysieke zin (lokale 
huisvesting en dienstverlening), maar wel gevoelsmatig in de zin 
van ‘bekendheid van medewerkers met Weesp’.

• Aangezien de beide gemeenten in stand blijven, heeft de 
ambtelijke fusie met Amsterdam geen invloed op de politiek-
bestuurlijke verhoudingen. Immers is geen sprake van tussentijdse 
verkiezingen en stemmen inwoners van Weesp tijdens de reguliere 
gemeenteraadsverkiezingen voor de raad van Weesp. 
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1g. Impact ambtelijke fusie Amsterdam: 
Gemeentelijke kleur



• Een ambtelijke fusie vraagt een voorbereidingstijd van circa één 
tot anderhalf jaar. 

• Uit oogpunt van begrotingssystematiek raden wij aan altijd te 
kiezen voor een datum van 1 januari van enig jaar. 

• Het is van belang dat de raad heldere kaders geeft voor de 
realisatie van de fusie. De kaders hebben betrekking op de lokale 
ondersteuning van de raad, de invulling van lokale dienstverlening 
en een financieel kader ten aanzien van structureel budget voor de 
taakuitvoering door Amsterdam en een incidenteel budget voor de 
veranderopgave. 

• Op basis van deze kaders kunnen de colleges van Weesp en 
Amsterdam aan een organisatieplan werken, waarin ten minste 
aandacht is voor: 

• structuur van de ambtelijke integratie (welke taken, 
hoeveel mensen gaan over, wat/wie blijft achter);

• gevolgen voor de dienstverlening aan raad, college, 
inwoners, ondernemers en instellingen;

• gevolgen voor de medewerkers (kaders sociaal plan, 
inpassing, impact op overhead/leidinggevenden);

• gevolgen voor de financiën (incidenteel budget, 
structureel/meerjarig, verrekensystematiek);

• bijzondere aandacht voor overheadkosten (doorbelasting 
en afbouwmogelijkheden);

• hoofdlijn van de dienstverleningsovereenkomst Weesp –
Amsterdam.

• Op basis hiervan volgen vervolgens onder andere de uitwerking 
van het sociaal plan, een plaatsingstraject en 
dienstverleningsovereenkomst.
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1h. Impact ambtelijke fusie Amsterdam: Proces



Impact van een bestuurlijke 
fusie met Amsterdam
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2a. Typering bestuurlijke fusie Weesp - Amsterdam

• Een bestuurlijke fusie met Amsterdam betekent dat Weesp niet 
langer bestuurlijk zelfstandig is. 

• Er is sprake van toevoeging: één of meer kleine gemeenten 
worden opgeheven en worden toegevoegd aan een grotere 
gemeente. De gemeente Weesp wordt toegevoegd aan 
Amsterdam. De gemeente Amsterdam wordt niet opgeheven. 
Consequenties van een samenvoeging zijn (deels afwijkend van 
een samenvoeging) onder andere als volgt: 

• De burgemeester, griffier en gemeentesecretaris van 
Amsterdam blijven in functie. Raad en college van Weesp 
treden met ingang van de datum van herindeling af en in 
hun verlengde worden de burgemeester, griffier en 
gemeentesecretaris eervol ontslagen.

• Er is geen sprake van een organisatiebrede reorganisatie. 
De medewerkers van Weesp worden geplaatst in de 
staande ambtelijke organisatie van Amsterdam. 

• Alle verordeningen/beleid van Amsterdam behouden hun 
rechtskracht. Alle verordeningen/beleid van de gemeenten 
Weesp behouden voor twee jaar vanaf de herindelings-
datum (voor dat gebied) hun rechtskracht. Het is van 
belang om tot die tijd (indien gewenst) dit (op)nieuw vast 
te stellen voor het gebied van de gemeente Weesp. 

• Alle rechten en plichten van de gemeente Weesp worden 
overgenomen door de gemeente Amsterdam. 

• Er is sprake van minder zwaar financieel toezicht, aange-
zien dit alleen voor Weesp geldt (niet voor Amsterdam).  

• Ter voorbereiding op een toevoeging moet conform de Wet arhi
een voorbereidingsproces worden gevolgd, hetzelfde als het geval 
is bij een gemeentelijke samenvoeging. Dat betekent onder andere 
het opstellen van een herindelingsontwerp en –advies. Ook schrijft 
artikel 52 (lid 2, sub b) van de Wet arhi voor dat er ook bij 
toevoeging sprake dient te zijn van het houden van tussentijdse 
raadsverkiezingen. Zie hiervoor pagina 2h.  
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Kwaliteit van dienstverlening aan samenleving Weesp

• Een bestuurlijke fusie met Amsterdam biedt dezelfde 
mogelijkheden met betrekking tot de verbetering van de 
dienstverlening als een ambtelijke fusie. Immers is ook sprake van 
krachtenbundeling en kan professionalisering van dienstverlening 
aan de inwoners, ondernemers en instellingen van Weesp 
plaatsvinden. 

• Bij een bestuurlijke fusie met Amsterdam is het ook mogelijk om 
dienstverlening lokaal te behouden. Een bestuurlijke fusie is geen 
garantie voor dienstverlening op maat, hierin moet worden 
geïnvesteerd. Er kan ingezet worden op innovatieve manieren van 
dienstverlening, met als voordeel dat één bestuur de beslissing 
neemt over de ambtelijk aan te bieden diensten en producten. Dit 
is eenduidiger voor de organisatie en mogelijk ook voor inwoners 
en ondernemers.

• Tegelijkertijd bestaat het risico dat er minder oog is voor het 
belang van Weesp, in het grotere geheel van de gemeente 
Amsterdam. 

Kwaliteit van dienstverlening aan gemeentebestuur Weesp

• Aangezien bij een herindeling met Amsterdam de gemeente 
Weesp wordt opgeheven, is geen sprake van kwaliteit van 
dienstverlening aan het gemeentebestuur van Weesp. 

Strategische positie in de regio

• De positie van de gemeenschap van Weesp in de regio wordt over 
de volle breedte van de beleidstaken van de gemeente versterkt, 
als gevolg van de vorming van een sterker ambtelijk apparaat, een 
heldere en eenduidige strategische koers en beleidskeuzes en één 
bestuurlijk gezicht vanuit Amsterdam (en Weesp) naar buiten toe. 
Zij zal één beleid uitdragen, eenduidige tarieven en regelgeving 
hanteren. 

• In de regio is de gemeente Amsterdam een sterke partner die in 
het speelveld van belangen meer invloed heeft. Dat kan zeker in 
het geval van grote projecten, zoals OV-SAAL, ertoe bijdragen dat 
de belangen van Weesp beter gehoord worden. Weespers kunnen 
profiteren van de grote bestuurlijke kracht van gemeente 
Amsterdam, evenals van de voortrekkersrol en strategische positie 
die Amsterdam in de regio inneemt. 

• Dit kan ook een positief effect hebben op de belangenbehartiging 
en toekenning van subsidies, evenals op overleg en afstemming 
met de regio, provincie, rijk en de EU die invloed uitoefenen op 
beleid en taken van de gemeente (zoals gemeente als rol van 
eerste overheid, decentralisaties, omgevingswet, etc.).
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2b. Impact bestuurlijke fusie Amsterdam: Kwaliteit



• Evenals bij een ambtelijke fusie worden ook bij een bestuurlijke 
fusie alle taken samengevoegd en kan de kwetsbaarheid afnemen 
en kwaliteit toenemen door vergroten capaciteit en bundeling van 
kennis en specialisatie. 

• Omdat er maar één raad en één bestuur is, zal de ambtelijke 
organisatie minder de aandacht te hoeven verdelen en niet twee 
heren hoeven te bedienen, dit is een overzichtelijker situatie voor 
de medewerkers (en besturen), en de organisatie kan zich volledig 
toeleggen op het nieuwe bestuur.
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Structurele financiële gevolgen

• Voor een bestuurlijke fusie gelden dezelfde mogelijkheden voor 
efficiencyvoordelen (5% tot 10%) als voor een ambtelijke fusie. 
Daarbij is bij een bestuurlijke fusie ‘automatisch’ sprake van 
beleidsafstemming en inperking van coördinatielast die bij 
ambtelijke fusie optreedt, waardoor we verwachten dat het 
efficiencyvoordeel aan de bovenkant van de genoemde 
bandbreedte kan zitten.

• Bij bestuurlijke fusie kan – in tegenstelling tot een ambtelijke fusie 
– sprake zijn van een opdrijvend effect in het loongebouw, omdat 
de inschaling van de burgemeester hoger is en daaraan 
gerelateerd de inschaling van medewerkers. 

• Aanvullend treedt bij een bestuurlijke fusie reductie van een aantal 
overige kosten op, zoals de inperking van de bestuurlijke kosten 
(één raad en college in plaats van twee), één griffie in plaats
van twee bij ambtelijke fusie, één gemeentesecretaris in plaats 
van twee.

• Een herindeling heeft daarnaast een structureel financieel effect 
op de uitkering uit het gemeentefonds. Een deel van de uitkering 
uit het gemeentefonds aan gemeenten bestaat uit een 
zogenaamde vaste voet: een vast bedrag voor elke gemeente. Die 
vaste voet bedraagt ongeveer € 400.000 euro per gemeente (met 
uitzondering van de vier grote gemeenten, Baarle-Nassau en de 
Waddengemeenten, die een extra bedrag ontvangen). De 
verdeling van de overige algemene uitkering hangt af van de 
kenmerken en belastingcapaciteit van gemeenten (o.b.v. 60 
verdeelmaatstaven).

• Door de toevoeging van Weesp aan de gemeente Amsterdam 
komt de vaste voet van de gemeente Weesp te vervallen. Dat 
betekent een daling (op de som) van de algemene uitkering van 
vier ton. Daarnaast heeft de herindeling ook effect op de andere 
maatstaven in het gemeentefonds (over het algemeen met een 
kleiner financieel effect dan het verdwijnen van eenmaal de vaste 
voet). De exacte gevolgen daarvan dienen in een nader onderzoek 
uitgewerkt te worden. 
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2d. Impact bestuurlijke fusie Amsterdam: Kosten
(1 van 5)



Incidentele financiële gevolgen

• Ook in het geval van een bestuurlijke fusie met Amsterdam is 
sprake van eenmalige kosten, bijvoorbeeld om het overgangs-
proces van medewerkers en het opstellen van het herindelings-
ontwerp en -advies te bekostigen. Ook kunnen er frictiekosten 
optreden op het vlak van I&A en huisvesting. Deze eenmalige 
kosten zijn vergelijkbaar met die bij een ambtelijke fusie. 

• Daarbovenop is bij een bestuurlijke fusie met Amsterdam sprake 
van uittreding uit gemeenschappelijke regelingen. De gemeente 
Weesp participeert in zes gemeenschappelijke regelingen, waarin 
Amsterdam niet participeert. Daarbij gaat het in een aantal GR’en
om de uitvoering van bevoegdheden/taken die Amsterdam binnen 
de eigen gemeentelijke organisatie heeft gepositioneerd. Zoals 
uitvoering van de belastingstaken, afvalverwerking en de GGD. Het 
ligt voor de hand dat Weesp uit deze zes verbonden partijen treedt 
en deze taken zelf gaat uitvoeren dan wel elders belegd (zoals 
geldt voor de veiligheidsregio en omgevingsdienst).

• Uit de rapportage van KplusV blijkt (indicatief) dat Weesp bij 
uittreding uit de zes gemeenschappelijke regelingen rekening dient 
te houden met een incidentele vergoeding aan de 
samenwerkingsorganisaties van circa € 2,7 miljoen. 

• Het Rijk keert zogeheten ‘tijdelijke maatstaf herindeling’ uit ter 
compensatie van deze incidentele kosten. Voor de herindeling 
tussen Weesp en Amsterdam is deze geraamd op € 5,9 miljoen 
(zie volgende pagina).

• Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners op 1 
januari van het jaar voorafgaand aan de herindeling, alsmede de 
uitkeringsfactor in dat jaar T-1. Dat leidt er toe dat op dit moment 
slechts een (richtinggevende) raming van het bedrag kan worden 
gemaakt. Hiervoor zijn de inwoneraantallen van het jaar 2017 
benut en is een indicatie voor de uitkeringsfactor gehanteerd. 

• De ‘vergoeding tijdelijke verdeelmaatstaf’ wordt uitgekeerd over 
een periode van vijf jaar. In het jaar voorafgaand aan de 
herindeling wordt 25% uitgekeerd, in gelijke delen voor de twee 
gemeenten. Het restantbedrag wordt in de vier jaren daarna 
uitgekeerd - 40% in het jaar van herindeling en 20% in elk van de 
volgende jaren - en komt toe aan de nieuwe gemeente. 

• Deze eenmalige uitkering heeft bij een herindeling met zowel 
Amsterdam als met Gooise Meren dezelfde omvang. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat in de berekening gecorrigeerd wordt 
voor het aantal inwoners van de grootste gemeente, wat in beide 
gevallen de partnergemeente is. 
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Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling (Weesp – Amsterdam) 1

Vast bedrag per gemeente waarmee het totaal aantal gemeenten afneemt door de samenvoeging € 2.806.800

Aantal gemeenten waarmee het totaal aantal gemeenten door de samenvoeging verminderd wordt 1

Verdeelmaatstaf op basis van vast bedrag per gemeente € 2.806.800

Vast bedrag per bij samenvoeging betrokken inwoners op één jaar voorafgaand aan de herindeling, 
met uitzondering van de inwoners van de grootste gemeente 

€ 66,61

Aantal inwoners per 1 januari 2017 gemeente Weesp 18.751

Aantal inwoners per 1 januari 2017 gemeente Amsterdam 844.947

Totaal aantal inwoners per 1 januari 2017 863.698

Aantal inwoners waarvoor het vast bedrag wordt betaald (= totale aantal inwoners per 1 januari 
2017 minus het aantal inwoners van de grootste gemeente)

18.751

Verdeelmaatstaf op basis van vast bedrag per inwoner € 1.237.080

Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf exclusief uitkeringsfactor € 4.055.804

Uitkeringsfactor (indicatie) 1,45

Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling  
(totaal tijdelijke verdeelmaatstaf * uitkeringsfactor) 

€ 5.880.916

Totaal tijdelijk verdeelmaatschap herindeling per inwoner Totaal: € 6,81
Weesp: € 313,63

1 Gebaseerd op het Besluit financiële verhouding 2001, bijlage 2. De verdeelmaatstaven voor het gemeentefonds, maatstaf 45 (herindelingsmaatstaf) 

2d. Impact bestuurlijke fusie Amsterdam: Kosten
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Effect op lokale lasten 

• Op dit moment voeren de gemeenten Weesp en Amsterdam hun 
eigen beleid ten aanzien van lokale lasten. Zo zijn de woonlasten 
(OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) van Weesp hoger dan in 
Amsterdam (zie ook volgende pagina). 

• Bij een bestuurlijke fusie moeten de belastingtarieven van de 
verschillende gemeenten worden geharmoniseerd. Hiervoor zijn in 
de Wet algemene regels herindeling (arhi) voorschriften 
opgenomen. 

• De raad van de gemeente Amsterdam stelt het nieuwe lokale 
lastenniveau vast. Afhankelijk van de keuzes met betrekking tot de 
hoogte van het tarief, kunnen de lasten veranderen in voor 
inwoners en ondernemers positieve dan wel negatieve zin.

• Daarbij zijn er verschillende scenario’s denkbaar, bijvoorbeeld ten 
aanzien van woonlasten: 

• 1: Toepassen van de tarieven van Amsterdam op het 
gebied van de gemeente Weesp. In dat geval vallen de 
woonlasten gemiddeld genomen lager uit voor de 
inwoners en ondernemers van Weesp. 

• 2: Gelijkblijvende opbrengsten. Daarbij wordt uitgegaan 
dat de som van de opbrengsten van de huidige 
gemeenten Amsterdam en Weesp gelijk blijft en op basis 
daarvan de tarieven worden berekend. Ook dat betekent 
gemiddeld lagere lasten voor Weespenaren. 
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Woonlasten Amsterdam Weesp

Gemiddelde WOZ waarde woningen 
voor 2017

€ 252.000 € 218.000

Woonlasten eigenaar-bewoner1: 

• Eenpersoonshuishouden € 486,90 € 639,01

• Meerpersoonshuishouden € 564,90 € 718,93

Woonlasten huurder1: 

• Eenpersoonshuishouden € 363,40 € 420,36

• Meerpersoonshuishouden € 441,40 € 500,28

Tarieven 20171 Amsterdam Weesp 

Toeristenbelasting (per overnachting) € 4,84 -

Hondenbelasting (bedrag voor 1 hond) - -

Burgerzaken 

• Rijbewijs € 38,80 € 38,83

• Uittreksel BRP € 12,90 € 7,50

• Paspoort € 64,75 € 64,76

• Identiteitskaart € 50,65 € 50,66

Omgevingsvergunning

• Dakkapel (€ 10.000) € 296 € 305

• Uitbouw woning (€ 45.000) € 1.332 € 1.373

• Nieuwbouw woning (€ 140.000) € 4.972 € 4.270

1 Ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing (per woning bij gemiddelde WOZ-waarde 
voor de gemeente)
2 Bron, Coelo, gemeentelijke belastingen in 2017

2d. Impact bestuurlijke fusie Amsterdam: Kosten
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Woonlasten
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Tarieven en opbrengsten Amsterdam Weesp 

Opbrengsten
2017 (*€ 1.000)

Tarief 20171 Tarief 20161 Opbrengsten
2017 (*€ 1.000)

Tarief 20171 Tarief 20161

Onroerendezaakbelasting (OZB) : 

• Eigenaar woning
121.448

0,04901% 0,05719%
2.106

0,1003% 0,0998%

• Eigenaar niet-woning 0,17265% 0,17990% 0,1966% 0,2353%

• Gebruiker niet-woning 44.000 0,13803% 0,14383% 1.800 0,1966% 0,1882%

Gemiddelde opbrengst per inwoner € 195,81 € 208,31

Afvalstoffenheffing: 

• Eenpersoonshuishouden
88.700

€ 235 € 235
2.130

€ 212,64 € 183,60

• Meerpersoonshuishouden € 313 € 313 € 292,56 € 252,60

Gemiddelde opbrengst per inwoner € 104,98 € 113,59

Rioolheffing:

• Basistarief (tot 300 m3, 
standaard bij woningen)

70.408

€ 128,40 
(eigenaar)

€ 150,90 
(eigenaar)

1.924

€ 207,72 € 237,60

• Vanaf 300 m3: voor iedere 
volgende 100 m3

Afhankelijk 
van gebruik

Afhankelijk 
van gebruik

€ 82,92 € 94,80

Gemiddelde opbrengst per inwoner € 83,33 € 102,61

1 Percentage van de WOZ-waarde 
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Ontwikkelkansen voor medewerkers 

• Medewerkers van Weesp worden geplaatst in de organisatie van 
Amsterdam, terwijl medewerkers van Amsterdam hun aanstelling 
behouden. Medewerkers van Weesp komen bij de bestaande 
formatie ‘erbij’. Vooraf zullen goede afspraken gemaakt moeten 
worden tussen de betrokken gemeentebesturen om ongelijkheid in 
rechts- en arbeidsmarktpositie van het personeel weg te nemen.

• Het resultaat van deze afspraken heeft invloed op de kansen die 
medewerkers op korte termijn hebben binnen de gemeentelijke 
organisatie van Amsterdam. Op de lange termijn zijn er voor 
medewerkers binnen de gemeente Amsterdam vele  
mogelijkheden om door te groeien (verticaal en horizontaal) en te 
specialiseren.

Werkgeverschap

• Met de herindeling wordt de gemeente Weesp opgeheven. De 
gemeenschap van Weesp kan – indirect – meeliften op de 
aantrekkingskracht van gemeente Amsterdam als aantrekkelijke 
werkgever.
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2e. Impact bestuurlijke fusie Amsterdam: 
Kansen voor medewerkers



• De gemeente Weesp wordt toegevoegd aan de gemeente 
Amsterdam. Het betekent dat de gemeente Weesp niet langer 
zelfstandig is en geen eigen gemeentebestuur meer heeft. Voor de 
gemeente Weesp alleen is er geen gemeentebestuur meer dat grip 
houdt op de uitvoering van taken voor de inwoners van Weesp. 

• De inwoners van Weesp kiezen tijdens de verkiezingen de leden 
van het bestuur van de (veel grotere) gemeente Amsterdam. 
Daarnaast kiezen zij voor de leden van gebiedscommissies, 
waarmee zij de couleur locale van Weesp kunnen waarborgen. Zie 
2g voor de werking van gebiedscommissies en de invloed van een 
bestuurlijke fusie op de impact van stemmen van inwoners van 
Weesp op de samenstelling van het gemeentebestuur. 
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Eigenheid/identiteit Weesp 

• Weesp wordt toegevoegd in het grote geheel van Amsterdam en 
verliest zijn bestuurlijke zelfstandigheid.

• Het bestuur heeft in de nieuwe situatie een veel groter 
aandachtsgebied en met mogelijk (ook) andere beleidsprioriteiten. 
Door de nieuwe omvang kan het gevoel ontstaan dat bestuurders 
(gevoelsmatig) meer op afstand komen te staan van Weesp.  

• Tegelijkertijd blijkt in de afgelopen jaren dat door de toegenomen 
mobiliteit, digitalisering en schaalvergroting de bestuurlijke 
grenzen minder van belang zijn geworden. Door een bestuur op 
afstand en meer aandacht voor participatie is juist de nadruk 
eerder bij de kernen komen te liggen. 

• Het gemeentebestuur van Amsterdam kan eventueel een 
gedifferentieerd beleid voeren, om zo specifiek voor Weesp 
uitdrukking te geven aan prioriteiten (zoals dienstverlening en 
voorzieningen, etc.). Deze prioriteiten kunnen ook door het 
bestuur van Weesp als randvoorwaardelijk bij een proces tot 
bestuurlijke fusie worden ingebracht.

• Daarbij biedt ook het nieuwe bestuurlijk stelsel (in ontwikkeling) 
van Amsterdam mogelijkheden. Op dit moment heeft Amsterdam 
nog zeven bestuurscommissies (van 13 tot 15 personen). Deze 
commissies worden rechtstreeks op stadsdeelniveau gekozen 
(tegelijk met de reguliere gemeenteraadsverkiezingen) en hebben 
bepaalde taken en bevoegdheden gekregen. Ze houden zich o.a. 
bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en 
welzijnswerk in de buurt, passend bij de behoeften in het 
stadsdeel en het beleid voor de hele stad. 

• Naar aanleiding van een evaluatie naar het bestuurlijke stelsel 
heeft de gemeenteraad van Amsterdam in februari 2017 
ingestemd met een voorstel voor vernieuwing van het bestuurlijke 
stelsel. In hoofdlijnen betekent het nieuwe stelsel dat er geen 
rechtstreeks gekozen bestuurscommissies meer zijn, maar 
daarvoor in de plaats zeven bestuurscommissies komen waarvan 
de leden (dagelijks bestuur) door het college worden benoemd. 
Daarnaast is er straks per stadsdeel een adviesraad (22 
gebiedscommissies), waarvan de leden op basis van een 
personenstelsel rechtstreeks worden gekozen op het niveau van 
hun wijk. De grootte van de 22 gebieden biedt ruimte voor lokaal 
maatwerk binnen de stedelijk gestelde kaders. 

• Elk stadsdeel (gemiddeld 120.000 inwoners) kent meerdere 
gebieden. Stadsdeel Zuidoost heeft circa 90.000 inwoners. Het 
bestaat uit drie gebieden: Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en 
Gaasperdam/Driemond. Het ligt in de lijn der verwachting dat 
Weesp als vierde gebied wordt toegevoegd aan Stadsdeel 
Zuidoost. Elk gebied heeft een gebiedscommissie, die bestaat uit 
vier verkozenen. Het gebied Weesp zou met een 23ste

gebiedscommissie in dit stelsel opgenomen kunnen worden. 

• Het idee is dat de vier gebiedscommissies uit bijvoorbeeld het 
Stadsdeel Zuidoost samen inspraak organiseren en een 
signalerende functie hebben naar de centrale gemeenteraad. Door 
het kleinere stemgebied kan de gebiedscommissie exclusief het 
geluid van Weesp vertolken. Dat biedt de mogelijkheid om de 
‘gemeentelijke’ kleur van Weesp tot uitdrukking te laten komen én 
om nauw in verbinding te staan met de inwoners van Weesp.
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2g. Impact bestuurlijke fusie Amsterdam: 
Gemeentelijke kleur (1 van 3)



Afstand burger-bestuur

• Bij een bestuurlijke fusie zal de afstand tussen inwoners/ 
ondernemers en politici en bestuurders logischerwijs toenemen. 
De (persoonlijke) bekendheid en de dagelijkse aanspreekbaarheid 
van bestuurders in de richting van inwoners zal afnemen. De 
bestuurders gaan over een groot gebied, waarmee zij mogelijk 
minder bekend zijn met de details van de opgaven van het 
deelgebied Weesp. Dat wordt deels gecompenseerd door de 
gebiedscommissie (zie hiervoor). 

• De afstand tussen inwoners/ondernemers en politiek/bestuur zal in 
positieve zin ook bijdragen aan het inperken van ‘vermenging’ van 
belangen en relaties. 

• Huidige raadsleden/inwoners kunnen zich bij raadsverkiezingen 
kandidaat stellen en bij verkiezing in de raad van Amsterdam 
mede de identiteit en belangen van het gebied Weesp 
vertegenwoordigen. Daarbij is het wel zo dat bij nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen veel meer stemmen nodig zijn voor 
het behalen van een raadszetel, namelijk ruim 8.000, in plaats van 
466 stemmen. De invloed van de stemmen van Weesp wordt 
aanzienlijk kleiner. 

• Daarnaast kunnen inwoners van Weesp stemmen op de leden van 
een commissie die voor het gebied van Weesp het dagelijks 
bestuur van het stadsdeel adviseert. Daarmee wordt de grotere 
afstand tussen burgers en bestuur (deels) opgevangen. 
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Amsterdam Weesp Amsterdam 
+ Weesp

Aantal inwoners 844.947 18.751 863.698

Aantal raadsleden1 45 17 45

Aantal kiesgerechtigden2 642.286 14.498 657.426

Opkomst (%) 50,3% 55,2%

Aantal geldige stemmen 317.745 7.928 361.584

Aantal stemmen per zetel 7.061 466 8.0353

1 Het aantal raadsleden is afhankelijk van de gemeentegrootte, wat is vastgelegd in artikel 8 
van de Gemeentewet.  
2 Verkiezingen gemeenteraad 2014.
3 Indicatief, bij opkomstpercentage van 55%, uitgaande van 100% geldige stemmen.

2g. Impact bestuurlijke fusie Amsterdam: 
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Stemverhoudingen raad – overzicht
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Amsterdam Weesp

Verdeling raadszetels

Verkiezingsjaar
Partij 

2014 2010 2014 2010

% zetels % zetels % zetels % zetels

Weesper Stadspartij (WSP) 27,5 5 18,4 3

D66 26,8 14 14,8 7 15,2 2 13,9 3

GroenLinks 10,8 6 15,1 7 14,4 3 11,9 2

PvdA 18,4 10 29,3 15 13,5 2 11,2 2

CDA 2,8 1 3,3 2 13,3 2 16,2 3

VVD 11,2 6 16,9 8 10,1 2 18, 3

Artikel 50 (Duurzame Stadsbelangen) 6,0 1

Democratische eenheidspartij 7,4 1

SP 11,2 6 7,6 3

Partij voor de Dieren 2,8 1 2,3 1

Partij van de ouderen 2,1 1

Red Amsterdam 1,6 - 3,7 1

Trots op Nederland 0,4 2,3 1

Coalities (tussen haakjes het aantal wethouders) 

PvdA (3) 
VVD (2) 

GroenLinks (2)

D66 (4)
VVD (2)
SP (2)

WSP (2)
PvdA (1)

GroenLinks (1)

D66
VVD
CDA

2g. Impact bestuurlijke fusie Amsterdam: 
Gemeentelijke kleur (3 van 3)



• Indien tot een bestuurlijke fusie met Amsterdam besloten wordt, is 
het van belang dat de beide gemeenten eerst in gesprek gaan 
over de voorwaarden van de toevoeging van Weesp aan de 
gemeente Amsterdam. Daarbij kunnen onder andere financiële en 
personele aspecten besproken worden. 

• Voor een bestuurlijke fusie zijn verkiezingen vereist voor de nieuw 
te vormen gemeenteraad. Tussentijdse verkiezingen vinden plaats 
in november (i.t.t reguliere verkiezingen in maart). Indien gewenst 
(zoals Amsterdam heeft aangegeven in het bestuurlijke gesprek) 
kan het gesprek met de minister worden aangegaan over afwijking 
van deze vereiste. 

• De gemeenten stellen een herindelingsontwerp en –advies op, dat 
ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraden. Immers 
geldt bij een bestuurlijke fusie een wettelijk proces. Dit neemt 
circa drie jaar in beslag. Betrokken partijen zijn: gemeenten, 
provincie, ministerie BZK, ministerraad, Raad van State, Tweede 
en Eerste Kamer. Het verzoek tot bestuurlijke fusie dient bij het 
ministerie te worden ingediend.

• Het herindelingsadvies wordt getoetst aan het Beleidskader 
Gemeentelijke Bestuurlijke fusie (2013) op de volgende criteria:
i. Draagvlak.
ii. Interne samenhang en dorp/kernenbeleid.
iii. Bestuurskracht.
iv. Evenwichtige regionale verhoudingen.
v. Duurzaamheid.

• Op een gemeentelijke bestuurlijke fusie zijn naast het 
bovengenoemde beleidskader, de Wet arhi en elementen uit de 
Gemeentewet en de Kieswet van toepassing.
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2h. Impact bestuurlijke fusie Amsterdam: Proces
(1 van 2)



Een casus: Rozenburg – Rotterdam

Rozenburg was een gemeente van ruim 13.000 inwoners middenin 
het Botlekgebied. Naar aanleiding van een onderzoek (waaruit 
bleek dat de bestuurskracht van Rozenburg op belangrijke punten 
onvoldoende was) en opstelling van een toekomstvisie besloot de 
gemeenteraad om verder te gaan als deelgemeente van Rotterdam. 

Op basis van dat besluit is het college van Rozenburg het gesprek 
aangegaan met het college van Rotterdam, met de vraag van de 
gemeenteraad van Rozenburg of Rotterdam tot een fusie bereid 
was. Na onderhandelingen tussen beide colleges over de condities 
voor de herindeling is aan de gemeenteraden het herindelings-
ontwerp voorgelegd, die daarmee instemden. 

De gemeenten Rozenburg en Rotterdam maakten een aantal 
afspraken: 
• Rozenburg wordt binnen de gemeente Rotterdam een 

zelfstandige deelgemeente1.
• De dienstverlening blijft voor de inwoners van Rozenburg 

tenminste op het huidige niveau. 
• De toekomstvisie van Rozenburg. 
• Goede voorzieningen voor de medewerkers. 
• Gelijktijdige gemeenteraadsverkiezingen voor Rotterdam met 

de rest van Nederland. 

De gemeente Rotterdam was niet bereid tot een fusie wanneer de 
consequentie daarvan zou zijn, dat de verkiezingen in Rotterdam 
uitgesteld zouden worden tot november 2010 (ingevolgde de Wet 
arhi). Ook werd gesteld dat de herindelingsdatum kort na de 
reguliere gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zou moeten 
liggen.

In overleg met de staatssecretaris is op die punten afgeweken van 
de Wet arhi en is dit vastgelegd in de herindelingswet (zie kader). 
Zo werd de herindelingsdatum op 18 maart 2010 gesteld. Vanwege 
een aantal praktische bezwaren tegen deze datum (i.p.v. 1 januari, 
o.a. begrotingssystematiek) is in de herindelingswet een aantal 
voorzieningen getroffen voor de begroting, de belastingen, de 
rekening en de toedeling vanuit het gemeentefonds.

Een ander onderwerp van gesprek met de staatssecretaris was het 
verzoek om de uitkering uit het gemeentefonds na de herindeling 
gelijk te laten blijven aan de som van de uitkeringen van beide 
gemeenten voor de herindeling. Immers zou de uitkering aan 
Rotterdam na de herindeling € 0,9 miljoen minder (2011) zijn dan 
het bedrag dat beide gemeenten samen zouden ontvangen. Echter 
heeft de staatssecretaris aangegeven aan de werking van het 
gemeentefonds te willen vasthouden. 
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Uit: Wet herindeling gemeenten Rotterdam en Rozenburg

Artikel 3 
In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet algemene regels 
herindeling is voor deze herindeling de datum van herindeling 18 maart 2010.

Artikel 5 
1. Voor de gemeente Rotterdam worden tussentijdse raadsverkiezingen als 
bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling 
gehouden.
2. In afwijking van artikel 55 van de Wet algemene regels herindeling vinden de 
tussentijdse raadsverkiezingen plaats op de datum van de reguliere verkiezingen 
voor de leden van de gemeenteraden die in 2010 ingevolge de Kieswet worden 
gehouden.
3. Voorafgaand aan de datum van herindeling vinden de reguliere 
raadsverkiezingen, die ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden niet 
plaats in de op te heffen gemeente Rozenburg en de gemeente Rotterdam.

1 Vanaf maart 2014 zijn dit Stadskwartieren, die elk een gebiedscommissie hebben.

2h. Impact bestuurlijke fusie Amsterdam: Proces
(2 van 2)



Impact van een ambtelijke 
fusie met Gooise Meren

31
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3a. Typering ambtelijke fusie Weesp – Gooise Meren

• De beide gemeenten en gemeentebesturen blijven in tact. Raad, 
griffie, college van B&W en gemeentesecretaris van Weesp blijven 
behouden. 

• Op basis van onze ervaringen in het land achten wij het aanneme-
lijk dat Gooise Meren voor een ambtelijke fusie geen aparte 
entiteit - een ambtelijke fusieorganisatie (AFO) in 
gemeenschappelijke regeling - wil oprichten, omdat: 

• Weesp en Gooise Meren qua omvang geen gelijkwaardige 
gemeenten zijn; 

• Gooise Meren als gevolg van de herindeling zeer recent 
een reorganisatie achter de rug heeft en daar mogelijk 
niet nogmaals toe wil overgaan (opnieuw plaatsing van 
alle medewerkers); 

• Gooise Meren na een herindeling niet alle formatie en 
taken in een aparte entiteit wil plaatsen.   

• Wij achten het waarschijnlijker dat een ambtelijke fusie met 
Gooise Meren vormgegeven wordt middels een dienstverlenings-
overeenkomst, waardoor een klantrelatie ontstaat. In de 
navolgende analyse hebben wij deze aanname als uitgangspunt 
gehanteerd.

• Alle ambtenaren gaan over naar de ambtelijke organisatie van 
Gooise Meren (eventueel met uitzondering van een regieteam).

• Het college van Weesp treedt (via een DVO met het college van 
Gooise Meren) op als opdrachtgever richting de organisatie van 
Gooise Meren. De gemeente Weesp is geen ‘eigenaar’ van de 
ambtelijke organisatie die de taken uitvoert. De gemeente maakt 
in de DVO heldere (prestatie)afspraken over de uitvoering van de 
gemeentelijke taken van Weesp. 

• De twee colleges worden bediend vanuit één organisatie. Vanuit 
dat gezichtspunt is het essentieel dat de colleges niet alleen 
werken vanuit een klantrelatie, maar ook partnerschap 
ontwikkelen.  
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3b. Impact ambtelijke fusie Gooise Meren: Kwaliteit 
(1 van 2)

Kwaliteit van dienstverlening aan samenleving Weesp

• Bij een ambtelijke fusie met Gooise Meren geldt op hoofdlijnen 
hetzelfde als bij een ambtelijke fusie met Amsterdam:

• De gemeente Weesp behoudt zeggenschap over het 
kwaliteitsniveau van dienstverlening, waarover in een 
dienstverleningsovereenkomst afspraken worden gemaakt. 

• De kwaliteit van dienstverlening verbetert door bundeling 
van ambtelijke capaciteit, professionalisering, meer 
mogelijkheden voor innovaties.

• Dienstverlening fysiek dichtbij de burger kan in afspraken 
met Gooise Meren worden overeengekomen en 
georganiseerd. 

• Bij sterke afwijkingen in de wensen aan dienstverlening 
ten opzichte van Gooise Meren, is de mogelijkheid tot 
uniformering en het bereiken van een kwaliteitsimpuls 
beperkt. Ook neemt de kans op fouten toe, vanwege 
verschillende eisen en servicenormen. 

Kwaliteit van dienstverlening aan gemeentebestuur Weesp

• Door de schaalvergroting en krachtenbundeling met Gooise Meren 
is er over de volle breedte ruimte voor versterking van 
strategische beleids- en ontwikkelcapaciteit en innovatie.

• Niet alleen uitvoering van taken op het gebied van bedrijfsvoering 
krijgt een kwaliteitsimpuls, maar ook op beleidsrijke onderwerpen 
vindt versterking plaats. De bundeling van capaciteit laat de ‘know
how’ en ‘tegenkrachten’ op tal van onderwerpen toenemen, 
waardoor minder fouten gemaakt zullen worden. 

• Op de lange termijn is een ambtelijke fusie een duurzame 
oplossing om de kwaliteit van advisering en de continuïteit in de 
facilitering van het college en de raad te vergroten. Vanuit een 
kwalitatief hoogwaardige organisatie kunnen college en raad 
rekenen op kwalitatief betere beleidsstukken en verbeterde 
dienstverlening. Om de kwaliteit goed tot uitdrukking te laten 
komen is het van belang dat de organisatie van Gooise Meren de 
opdrachten vanuit Weesp goed verstaat. Dat doet een nadrukkelijk 
beroep op effectieve aansturing (zie aspect grip). 
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3b. Impact ambtelijke fusie Gooise Meren: Kwaliteit 
(2 van 2)

Strategische positie in de regio 

• Aangezien door de ambtelijke fusie de uitvoeringskracht van 
Weesp wordt versterkt, kan het gemeentebestuur beter worden 
bediend in de voorbereiding op overleggen in regionaal verband. 

• Weesp en Gooise Meren hebben samenhang in subregionale
oriëntatie (Regio Gooi en Vechtstreek) en verbonden partijen 
(Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Omgevingsdienst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek, Werkvoorzieningsschap Tomingroep en 
Regio Gooi en Vechtstreek). Met een ambtelijke fusie kan een 
gemeentebestuur blijven participeren in alle oorspronkelijke 
verbonden partijen van de gemeente. Eventueel kan de gemeente 
Gooise Meren zelfs toetreden aan de gemeenschappelijke 
regelingen waar nu geen deel van wordt uitgemaakt (bijvoorbeeld 
Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten). Hierdoor ontstaan 
kansen voor gezamenlijke ambtelijke voorbereiding, en om van 
daaruit als besturen als partners samen op te trekken. 

• Als gevolg daarvan (besturen die met elkaar afstemmen en één 
gezamenlijke lijn kiezen) zullen Weesp en Gooise Meren door 
regiogemeenten steeds meer als eenheid worden benaderd. De 
kracht van deze gemeenten in de regio groeit. 
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3c. Impact ambtelijke fusie Gooise Meren: Kwetsbaarheid

• Een ambtelijke fusie met Gooise Meren vermindert de 
kwetsbaarheid van de organisatie op alle onderwerpen. De 
vermindering van kwetsbaarheid is passend bij de grootte van de 
organisatie en niet vergelijkbaar met Amsterdam (waar het tot ‘0’ 
gereduceerd kan worden). 

• Er zijn minder eenmans-functies en er zijn mogelijkheden om te 
specialiseren. Door specialisatie kan de externe inhuur verminderd 
worden en kan expertise duurzaam worden aangetrokken 
(bijvoorbeeld voor projectleiding, informatisering, strategische en 
ontwikkel-capaciteit). Zo blijft kennis aanwezig in de organisatie. 

• Bovendien sluit Weesp een contract met Gooise Meren voor de 
uitvoering van taken, waardoor Weesp de uitvoering van die 
taken/levering van diensten conform afspraak mag verwachten.

• (Een deel van de) medewerkers van de ambtelijke organisatie van 
Gooise Meren moeten ook het gemeentebestuur van Weesp 
bedienen. Zij dienen aandacht te hebben voor de specifieke 
(beleids)wensen van Weesp, wat kwetsbaarheid in de uitvoering 
met zich meebrengt. 
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3d. Impact ambtelijke fusie Gooise Meren: Kosten
(1 van 2)

Structurele financiële effecten

• Ten aanzien van een structurele besparing geldt hetgeen ook bij 
de ambtelijke fusie met Amsterdam is benoemd: in onderhandeling 
met Gooise Meren over een dienstverleningsovereenkomst kan om 
een besparing ten opzichte van de huidige bedrijfsvoeringskosten
worden gevraagd, uitgaande van gelijkblijvende taken en 
bestuurlijke ambities. 

• Op de inzet van bedrijfsvoeringsmiddelen (personeel, ICT, 
huisvesting, facilitair) kunnen efficiencyvoordelen worden bereikt. 
Een taak die voorheen werd toegerekend aan circa 20.000 
inwoners, wordt nu toegerekend aan 70.000 inwoners. 

• Bovendien geldt aanvullend dat tot voordelen in de besteding van 
programmagelden van de individuele gemeentelijke begroting van 
Weesp gekomen kan worden, vanwege gezamenlijke inkoop- en 
aanbestedingsprocedures (en grotere volumes). 

• Daarbij bepaalt de mate waarin het college van Weesp om 
maatwerk vraagt in hoeverre de efficiencyvoordelen 
geoptimaliseerd wordt. De mate van harmonisatie van 
werkprocessen en beleidsafstemming zijn daarin bepalend. 
Overeenkomsten in subregionale oriëntatie en verbonden partijen 
tussen Weesp en Gooise Meren dragen daar verder aan bij. 

• Ook bij een ambtelijke fusie met Gooise Meren achten wij een 
structurele besparing op bedrijfsvoeringslasten van circa 5% tot 
10% realistisch. Daarbij is het wel mogelijk dat deze besparing 
niet in het eerste jaar kan worden bereikt, maar daar in een aantal 
jaren naartoe gegroeid wordt, gezien de recente herindeling en 
minder grote omvang dan Amsterdam. 

• Als we een ‘taakstelling’ op de bedrijfsvoeringskosten van de 
gemeente Weesp projecteren, zou een efficiencyvoordeel ontstaan 
van circa € 0,5 tot 1,0 mln. Deze analyse kan slechts als grove 
indicatie worden beschouwd en dient in een eventuele vervolgfase 
– mede afhankelijk van de wensen van de gemeente Weesp over 
de inzet van capaciteit – verder te worden uitgewerkt en 
onderbouwd. 

• Tot slot: een ambtelijke fusie met Gooise Meren heeft geen 
gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds, aangezien de 
gemeenten beiden autonoom blijven.
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3d. Impact ambtelijke fusie Gooise Meren: Kosten
(2 van 2)

Incidentele financiële effecten  

• Ook met een overdracht van taken aan Gooise Meren gaan 
eenmalige kosten gepaard, ten behoeve van onder andere het 
overgangsproces van medewerkers en het opstellen van de DVO 
(governance en financiële afspraken) en sociaal plan.

• De kosten ramen wij, uitgaande van een samenwerking middels 
een dienstverleningsovereenkomst en de omvang van de 
ambtelijke organisatie van Weesp (131 fte) circa € 1,0 mln. 
(exclusief kosten voor de frictie- en desintegratiekosten voor ICT 
en huisvesting), gelijk aan de ambtelijke fusie met Amsterdam.  

• Aangezien Weesp en Gooise Meren in veel dezelfde verbonden 
partijen participeren, is er geen noodzaak tot uittreding en zullen 
hierdoor zeer waarschijnlijk geen frictiekosten ontstaan. Zie 
hiervoor de notitie van KplusV. 

• Vanuit het gemeentefonds wordt bij een ambtelijke fusie geen 
extra vergoeding gegeven ter compensatie van de frictiekosten. 

• Bij een keuze voor deze variant dienen de financiële gevolgen 
verder uitgewerkt te worden. 

Effect op lokale lasten

• Bij een ambtelijke fusie met Gooise Meren treden er – evenals bij 
een ambtelijke fusie met Amsterdam – geen directe gevolgen op 
voor de lokale lasten, omdat de gemeentebesturen zelfstandig 
blijven. Het gemeentebestuur houdt zelf de invloed op de 
lastendruk. 

• Enkel daar waar de ambtelijke organisatie aantoonbaar haar taken 
efficiënter uitvoert en sprake is van maximaal kostendekkende 
leges kan de lokale lastendruk afnemen.
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3e. Impact ambtelijke fusie Gooise Meren: 
Kansen voor medewerkers 

Ontwikkelkansen voor medewerkers 

• De medewerkers van Gooise Meren blijven – aangezien geen 
sprake is van een nieuwe entiteit in de vorm van een AFO – op 
hun plaats en worden niet opnieuw geplaatst. Dat betekent dat de 
medewerkers van Weesp worden toegevoegd aan de organisatie 
zonder reorganisatie, waarmee ongelijkheid in hun kansen 
ontstaat. Vooraf zullen goede afspraken gemaakt moeten worden 
tussen de betrokken gemeentebesturen om ongelijkheid in rechts-
en arbeidsmarktpositie van het personeel weg te nemen.

• Door standaardisatie van werkprocessen en specialisatie van 
medewerkers in de bredere organisatie kunnen medewerkers zich 
breder ontwikkelen, wat ruimte geeft voor groei. 

Werkgeverschap

• De gemeente Weesp – waar Gooise Meren dit met de bestuurlijke 
fusie al eerder is geworden – kan een aantrekkelijke werkgever 
voor (nieuw) talent worden. De aantrekkingskracht van een 
grotere gemeente is over het algemeen hoger. De gemeente 
Weesp heeft als klant van Gooise Meren wel minder invloed op 
welke medewerker voor welke gemeente werkt. De gemeente 
Weesp kan niet eigenstandig direct profiteren van de vruchten van 
het verbeterde werkgeverschap.
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3f. Impact ambtelijke fusie Gooise Meren: Grip

• De taken worden uitgevoerd vanuit een organisatie waarvan 
Gooise Meren eigenaar is en Weesp klant. Sturing vindt plaats via 
de afspraken in een dienstverleningsovereenkomst. Daarmee 
verliezen het college en de gemeentesecretaris van Weesp een 
deel van hun directe grip op de ambtelijke organisatie. De 
gemeente Weesp kan niet langer eigenstandig ingrijpen in de 
bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. 

• Ervaringen in het land leren dat in dit type samenwerking 
(gevoelen van) afstand kunnen ontstaan tussen de gemeente 
Weesp en Gooise Meren en zijn ambtelijke organisatie. 

• Deze afstand kan worden beperkt door goed bestuurlijk samenspel 
en vertrouwen, naast alleen een zuivere klantrelatie. Periodieke 
bijeenkomsten en onderlinge verbindingen op het niveau van 
portefeuillehouders, colleges en raden (op relatie én inhoud) zijn 
wenselijk. Gezien de omvang van Gooise Meren in vergelijking tot 
Weesp is dat partnerschap mogelijk. 

• Het helder kunnen formuleren en monitoren van opdrachten is 
essentieel voor goed opdrachtgeverschap en om grip te houden op 
de taakuitvoering. Dat opdrachtgeverschap is belegd bij 
gemeentesecretaris en college. De overzichtelijkheid van de 
organisatie van Gooise Meren (zeven afdelingen) en omvang 
maakt het eenvoudiger om de lijnen kort te houden en grip te 
versterken.

• Daarnaast zou de gemeentesecretaris van Weesp als gebiedsver-
antwoordelijke kunnen aansluiten in de directie van Gooise Meren. 
Van daaruit heeft de gemeentesecretaris een totaaloverzicht over 
de opdrachten én de (on)mogelijkheden van de organisatie. 
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3g. Impact ambtelijke fusie Gooise Meren:
Gemeentelijke kleur

Eigenheid/identiteit van Weesp 

• Zoals ook bij de variant van ambtelijke fusie met Amsterdam is 
benoemd: de kern van een ambtelijke fusie is de zelfstandigheid 
van de individuele gemeente Weesp en zijn lokale beleidsvrijheid. 
Er treedt in principe bij een ambtelijke fusie dan ook geen 
wijziging op ten aanzien van de eigenheid/identiteit van Weesp 
zoals de gemeente deze op dit moment kent. 

• Daarbij is het van belang dat Weesp afspraken maakt met Gooise 
Meren over bijvoorbeeld de gemeentelijke kleur in dienstverlening 
aan inwoners, ondernemers en instellingen, het formuleren van 
beleid en afstemming met portefeuillehouder(s). 

• Het college en de raad houden bovendien contact met burgers en 
collecteren wat er aan wensen of eisen leeft in de samenleving. 
Door het formuleren van heldere opdrachten kan uitvoering in lijn 
met het politieke primaat en responsief aan de samenleving 
worden geborgd. 

• Een risico gaat schuil in het feit dat de afstand van het college en 
de raad richting de ambtelijke organisatie groter wordt dan in de 
huidige situatie het geval is. Aandacht in de ambtelijke organisatie 
van Gooise Meren voor de specifieke situatie van Weesp is van 
belang. Gezien het type gemeente (met verschillende kernen) is  
Gooise Meren waarschijnlijk in staat daar op in te spelen. 

• De identiteit en zichtbaarheid van Weesp kan behouden blijven 
door in communicatieve uitingen het briefpapier en logo van 
Weesp consequent te gebruiken. 

• Wel kan de wens van beleidsafstemming vanuit het oogpunt van 
efficiency de gemeentelijke kleur op beleidsrijke taken onder druk 
zetten. 

Afstand burger-bestuur

• Ook bij een ambtelijke fusie met Gooise Meren blijven raad en 
college op dezelfde schaal, op dezelfde afstand/nabijheid van de 
inwoners/ondernemers opereren. De ambtelijke organisatie komt 
meer op afstand te staan, niet per definitie in fysieke zin (lokale 
huisvesting en dienstverlening), maar wel gevoelsmatig in de zin 
van ‘bekendheid van medewerkers met Weesp’.

• Aangezien de beide gemeenten in stand blijven, heeft de 
ambtelijke fusie met Gooise Meren geen invloed op de politiek-
bestuurlijke verhoudingen. Immers is geen sprake van tussentijdse 
verkiezingen en stemmen inwoners van Weesp tijdens de reguliere 
gemeenteraadsverkiezingen voor de raad van Weesp. 
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3h. Impact ambtelijke fusie met Gooise Meren: Proces

• In het geval van een ambtelijke fusie met Gooise Meren geldt ook 
een voorbereidingstijd van een jaar. 

• De raad stelt de kaders voor de realisatie van de fusie. Het type 
kaders als gesteld bij een ambtelijke fusie met Amsterdam is 
hetzelfde. 

• Het college werkt aan een organisatieplan met dezelfde 
onderdelen als eerder benoemd, op basis waarvan onder andere 
een dienstverleningsovereenkomst met Gooise Meren wordt 
opgesteld. 
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Impact van een bestuurlijke 
fusie met Gooise Meren

42
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4a. Typering bestuurlijke fusie Weesp – Gooise Meren

• Een bestuurlijke fusie met Gooise Meren betekent dat Weesp niet 
langer bestuurlijk zelfstandig is. 

• Er is sprake van een samenvoeging: twee gemeenten van 
vergelijkbare of verschillende omvang worden opgeheven om een 
nieuwe gemeente te vormen. Consequenties daarvan zijn (deels 
afwijkend van een toevoeging) onder andere als volgt: 

• De burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers van 
de betrokken gemeenten worden met ingang van de her-
indelingsdatum van rechtswege eervol ontslagen. In de 
periode daarvoor worden tijdelijk een burgemeester, 
gemeentesecretaris en griffier voor de nieuwe gemeente 
benoemd. Na de herindelingsdatum benoemen 
raad/college van de nieuwe gemeente de definitieve 
functionarissen. 

• Er volgt een organisatiebrede reorganisatie: alle 
medewerkers van Gooise Meren en Weesp worden 
samengevoegd in één ambtelijke organisatie. Dat betekent 
dat voor zowel de medewerkers van Weesp als van Gooise 
Meren een selectie- en/of plaatsingsprocedure volgt.  

• Alle verordeningen/beleid van de gemeenten Weesp en 
Gooise Meren behouden voor twee jaar vanaf de 
herindelingsdatum (voor dat gebied) hun rechtskracht. Het 
is van belang om tot die tijd (indien gewenst) dit 
(op)nieuw vast te stellen (artikel 28 van de Wet arhi). 

• Alle rechten en plichten van de gemeenten Weesp en 
Gooise Meren gaan over op de nieuwe gemeente. 

• Vanaf vaststelling van het herindelingsontwerp door de 
gemeenteraden houdt de provincie van preventief 
(financieel) toezicht;.

• Ter voorbereiding op een samenvoeging moet conform de Wet 
arhi een voorbereidingsproces worden gevolgd, waarbij onder 
andere het een herindelingsontwerp en –advies opgesteld worden. 
Ook dienen volgens de Wet arhi tussentijdse raadsverkiezingen 
worden gehouden. 
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4b. Impact bestuurlijke fusie Gooise Meren: Kwaliteit

Kwaliteit van dienstverlening aan samenleving Weesp

• Een bestuurlijke fusie met Gooise Meren biedt dezelfde 
mogelijkheden met betrekking tot de verbetering van de 
dienstverlening als een ambtelijke fusie. Immers is ook sprake van 
krachtenbundeling en kan professionalisering van dienstverlening 
aan de inwoners, ondernemers en instellingen van Weesp 
plaatsvinden. 

• Bij een bestuurlijke fusie met Gooise Meren is het ook mogelijk om 
dienstverlening lokaal te behouden. Een bestuurlijke fusie is geen 
garantie voor dienstverlening op maat. Wel is er het voordeel dat 
één bestuur de beslissing neemt over de ambtelijk aan te bieden 
diensten en producten, wat eenduidiger is voor de organisatie en 
mogelijk ook voor inwoners en ondernemers.

Kwaliteit van dienstverlening aan gemeentebestuur Weesp

• Aangezien bij een herindeling met Gooise Meren de gemeente 
Weesp wordt opgeheven en een nieuwe gemeente wordt 
gevormd, is er geen sprake van kwaliteit van dienstverlening aan 
het (huidige) gemeentebestuur van Weesp. 

Strategische positie in de regio

• De positie van de gemeenschap van Weesp in de regio wordt 
over de volle breedte van de beleidstaken van de gemeente 
versterkt, als gevolg van de vorming van een sterker ambtelijk 
apparaat, een heldere en eenduidige strategische koers en 
beleidskeuzes en één bestuurlijk gezicht vanuit de nieuwe 
gemeente naar buiten toe. Het bestuur zal één beleid 
uitdragen, eenduidige tarieven en regelgeving hanteren. 

• Het bestuur van Gooise Meren is, evenals Weesp, meer gericht op 
de regio Gooi- en Vechtstreek. De belangen van inwoners en 
andere partijen in Weesp liggen ook voor een groot deel in deze 
regio. Met een herindeling met Gooise Meren kan daarop worden 
ingespeeld. 

44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4c. Impact bestuurlijke fusie Gooise Meren: 
Kwetsbaarheid 

• Evenals bij een ambtelijke fusie worden ook bij een bestuurlijke 
fusie alle taken samengevoegd en kan de kwetsbaarheid afnemen 
en kwaliteit toenemen door vergroten capaciteit en bundeling van 
kennis en specialisatie. 

• Omdat er maar één raad en één bestuur is, zal de ambtelijke 
organisatie minder de aandacht te hoeven verdelen en niet 
meerdere heren hoeven te bedienen, dit is een overzichtelijker 
situatie voor de medewerkers (en besturen), en de organisatie kan 
zich volledig toeleggen op het nieuwe bestuur.
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4d. Impact bestuurlijke fusie Gooise Meren: Kosten 
(1 van 4)

Structurele financiële effecten

• Voor wat betreft de structurele financiële effecten geldt voor de 
herindeling met Gooise Meren hetzelfde als met Amsterdam:

• Er is sprake van dezelfde mogelijkheden voor 
efficiencyvoordelen (5% tot 10%) als voor een ambtelijke 
fusie. Doordat coördinatielast van de aanwezigheid van 
twee besturen verdwijnt, is de verwachting dat het 
efficiencyvoordeel aan de bovenkant van de genoemde 
bandbreedte kan zitten.

• Er kan sprake zijn van een opdrijvend effect in het 
loongebouw, waardoor een deel van
vernoemd efficiencypotentieel kan verdampen.

• Er treedt reductie van een aantal overige kosten op, met 
name in de inperking van de bestuurlijke kosten. 

• Door de herindeling wijzigt de uitkering uit het 
gemeentefonds, waardoor o.a. eenmaal de vaste voet van 
de uitkering (ongeveer € 400.000 euro) vervalt. 

• De exacte financiële gevolgen dienen in een nader 
onderzoek uitgewerkt te worden. 

Incidentele financiële effecten 

• Ook voor de bestuurlijke fusie met Gooise Meren is sprake van 
incidentele kosten, bijvoorbeeld om het overgangsproces van 
medewerkers en het opstellen van het herindelings-ontwerp en -
advies te bekostigen. Ook kunnen er frictiekosten optreden op het 
vlak van I&A en huisvesting. 

• Deze incidentele kosten zijn hoger dan in het geval van een 
ambtelijke fusie, aangezien alle medewerkers (niet alleen de 
medewerkers van Weesp) opnieuw geplaatst dienen te worden, 
waarvoor (opnieuw) een plaatsingsproces dient te worden 
doorlopen. 

• Wij ramen, uitgaande van de variant van samenvoeging van de 
twee gemeenten en omvang van de ambtelijke organisatie van de 
nieuwe gemeente (476 fte) circa € 1,5 - 2,0 mln. (exclusief kosten 
voor de frictie- en desintegratiekosten voor ICT en huisvesting). 

• Daarbij is in het geval van een bestuurlijke fusie met Gooise Meren 
waarschijnlijk geen sprake van uittreding uit gemeenschappelijke 
regelingen, gezien de overeenkomsten in de deelname. De 
frictiekosten als gevolg van uittreding kunnen daardoor minimaal 
blijven. Zie ook de rapportage van KplusV. 

• Het Rijk keert ook in de herindeling met Gooise Meren een 
zogeheten ‘tijdelijke maatstaf herindeling’ uit ter compensatie van 
deze incidentele kosten. Voor de herindeling tussen Weesp en 
Gooise Meren is deze geraamd op € 5,9 miljoen (zie volgende 
pagina). Zoals eerder genoemd is dat bedrag hetzelfde bij 
herindeling met de gemeente Amsterdam. 
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4d. Impact bestuurlijke fusie Gooise Meren: Kosten
(2 van 4)
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1 Gebaseerd op het Besluit financiële verhouding 2001, bijlage 2. De verdeelmaatstaven voor het gemeentefonds, maatstaf 45 (herindelingsmaatstaf) 

Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling (Weesp – Gooise Meren) 1

Vast bedrag per gemeente waarmee het totaal aantal gemeenten afneemt door de samenvoeging € 2.806.800

Aantal gemeenten waarmee het totaal aantal gemeenten door de samenvoeging verminderd wordt 1

Verdeelmaatstaf op basis van vast bedrag per gemeente € 2.806.800

Vast bedrag per bij samenvoeging betrokken inwoners op één jaar voorafgaand aan de herindeling, 
met uitzondering van de inwoners van de grootste gemeente 

€ 66,61

Aantal inwoners per 1 januari 2017 gemeente Weesp 18.751

Aantal inwoners per 1 januari 2017 gemeente Gooise Meren 56.935

Totaal aantal inwoners per 1 januari 2017 75.686

Aantal inwoners waarvoor het vast bedrag wordt betaald (= totale aantal inwoners per 1 januari 
2017 minus het aantal inwoners van de grootste gemeente)

18.751

Verdeelmaatstaf op basis van vast bedrag per inwoner € 1.237.080

Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf exclusief uitkeringsfactor € 4.055.804

Uitkeringsfactor (indicatie) 1,45

Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling  
(totaal tijdelijke verdeelmaatstaf * uitkeringsfactor) 

€ 5.880.916

Totaal tijdelijk verdeelmaatschap herindeling per inwoner Totaal: € 77,70
Weesp: € 313,63



4d. Impact bestuurlijke fusie Gooise Meren: Kosten
(3 van 4)

Effect op lokale lasten

• Op dit moment voeren de gemeenten Weesp en Gooise Meren hun 
eigen beleid ten aanzien van lokale lasten. Zo zijn de woonlasten 
(OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) van Weesp hoger dan in 
Gooise Meren (voor de gemiddelde woningwaarde per gemeente, 
zie ook volgende pagina). 

• Bij een bestuurlijke fusie moeten de belastingtarieven van de ver-
schillende gemeenten worden geharmoniseerd. Hiervoor zijn in de 
Wet algemene regels herindeling (arhi) voorschriften opgenomen. 

• De raad van de nieuwe gemeente stelt het nieuwe lokale 
lastenniveau vast. Afhankelijk van de keuzes met betrekking tot de 
hoogte van het tarief, kunnen de lasten veranderen in voor 
inwoners en ondernemers positieve dan wel negatieve zin.

• Daarbij zijn er verschillende scenario’s denkbaar, bijvoorbeeld voor 
woonlasten: 

• 1: Gemiddelde tarieven. De (gewogen) gemiddelde 
tarieven van de gemeenten Weesp en Gooise Meren 
worden gehanteerd als tarieven voor de nieuwe 
gemeente. Het betekent gemiddeld lagere woonlasten 
voor inwoners van Weesp. 

• 2: Gelijkblijvende opbrengsten. Daarbij wordt uitgegaan 
dat de som van de opbrengsten van de huidige 
gemeenten Gooise Meren en Weesp gelijk blijft en op 
basis daarvan de tarieven worden berekend. Ook dat 
betekent gemiddeld lagere lasten voor Weespenaren.

• Ook kan van alle hoogste tarieven of alle laagste tarieven van de 
twee gemeenten worden uitgegaan in de bepaling van tarieven 
voor de nieuwe gemeente. 48
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1 Ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing (per woning bij gemiddelde WOZ-waarde voor de gemeente) 2 Bron, Coelo, gemeentelijke belastingen in 2017

Tarieven 20171 Gooise
Meren

Weesp 

Toeristenbelasting (per overnachting) € 1,60 -

Hondenbelasting (bedrag voor 1 hond) € 76,44 -

Burgerzaken 

• Rijbewijs € 38,95 € 38,83

• Uittreksel BRP € 9,50 € 7,50

• Paspoort € 64,75 € 64,76

• Identiteitskaart € 50,65 € 50,66

Omgevingsvergunning

• Dakkapel (€ 10.000) € 430 € 305

• Uitbouw woning (€ 45.000) € 1.935 € 1.373

• Nieuwbouw woning (€ 140.000) € 6.020 € 4.270

Gooise Meren Weesp

Gemiddelde WOZ waarde 
woningen voor 2017

€ 336.000 € 218.000

Woonlasten eigenaar-bewoner1: 

• Eenpersoonshuishouden € 656,72 € 639,01

• Meerpersoonshuishouden € 753,96 € 718,93

Woonlasten huurder1: 

• Eenpersoonshuishouden € 170,10 € 420,36

• Meerpersoonshuishouden € 267,34 € 500,28



4d. Impact bestuurlijke fusie Gooise Meren: Kosten
(4 van 4)

Woonlasten  

49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Percentage van de WOZ-waarde

Tarieven en opbrengsten Gooise Meren Weesp 

Opbrengsten
2017 (*€ 1.000)

Tarief 20171 Tarief 20161 Opbrengsten
2017 (*€ 1.000)

Tarief 20171 Tarief 20161

Onroerendezaakbelasting (OZB) : 

• Eigenaar woning 7.581 0,0877% 0,0584%
2.106

0,1003% 0,0998%

• Eigenaar niet-woning 1.347 0,1319% 0,0671 % 0,1966% 0,2353%

• Gebruiker niet-woning 989 0,1124% 0,0777 % 1.800 0,1966% 0,1882%

Gemiddelde opbrengst per inwoner € 174,19 € 208,31

Afvalstoffenheffing: 

• Eenpersoonshuishouden
5.660

€ 170,10 € 168,60
2.130

€ 212,64 € 183,60

• Meerpersoonshuishouden € 267,34 € 264,96 € 292,56 € 252,60

Gemiddelde opbrengst per inwoner € 99,41 € 113,59

Rioolheffing:

• Basistarief (tot 300 m3, 
standaard bij woningen)

5.362

€ 191,95 
(eigenaar)

Afhankelijk 
van woon-
plaats voor 
herindeling 1.924

€ 207,72 € 237,60

• Vanaf 300 m3: voor iedere 
volgende 100 m3

Afhankelijk 
van gebruik

Afhankelijk 
van gebruik

€ 82,92 € 94,80

Gemiddelde opbrengst per inwoner € 94,18 € 102,61



4e. Impact bestuurlijke fusie Gooise Meren: 
Kansen voor medewerkers  

Ontwikkelkansen voor medewerkers 

• Medewerkers van beide gemeenten worden opnieuw geplaatst, 
waarmee kansen voor medewerkers van beide gemeenten in 
principe formeel gelijk zijn vanaf het begin.

• Op de lange termijn zijn er voor medewerkers binnen de 
gemeente Gooise Meren meer mogelijkheden om door te groeien 
en te specialiseren.

Werkgeverschap

• Met de herindeling worden de gemeente Weesp en Gooise Meren 
opgeheven en ontstaat een nog grotere gemeente en kan 
daardoor een nog aantrekkelijker werkgever worden. 
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4f. Impact bestuurlijke fusie Gooise Meren: Grip

• De gemeente Weesp wordt samengevoegd met de gemeente 
Gooise Meren. Het betekent dat de gemeente Weesp niet langer 
zelfstandig is en geen eigen gemeentebestuur meer heeft. Voor de 
gemeente Weesp alleen is er geen gemeentebestuur meer dat grip 
houdt op de uitvoering van taken. 

• De inwoners van Weesp kiezen tijdens de verkiezingen de leden 
van het bestuur van de nieuwe (grotere) gemeente. Zie 4g voor 
de invloed van een bestuurlijke fusie op de impact van stemmen 
van inwoners van Weesp op de samenstelling van het 
gemeentebestuur. 
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4g. Impact bestuurlijke fusie Gooise Meren: 
Gemeentelijke kleur 

Eigenheid/identiteit van Weesp 

• Bij een samenvoeging verliest Weesp zijn bestuurlijke 
zelfstandigheid en ontstaat een nieuwe gemeente. Dezelfde 
gevolgen rondom eigenheid en identiteit ontstaan als bij een 
bestuurlijke fusie met Amsterdam, al zorgt de beperktere 
schaalgrootte van Gooise Meren ervoor dat aandacht voor Weesp 
vanuit het nieuwe gemeentebestuur eenvoudiger te bereiken is. 

• Het bestuur heeft in de nieuwe situatie een groter aandachts-
gebied, met meerdere kernen en met mogelijk (ook) andere 
beleidsprioriteiten. Door de nieuwe omvang kan het gevoel 
ontstaan dat bestuurders (gevoelsmatig) meer op afstand komen 
te staan van Weesp. Daarbij kan het bestuur van de nieuwe 
gemeente eventueel een gedifferentieerd beleid voeren, om zo 
specifiek voor Weesp uitdrukking te geven aan prioriteiten (zoals 
dienstverlening en voorzieningen, etc.). 

• Gooise Meren heeft als uitdaging benoemd om zijn kernen te laten 
bloeien. De gemeente heeft in de visie aangegeven hun verschillen 
te koesteren en er initiatieven te stimuleren. De werkwijze van de 
gemeente kenmerkt zich door een sterke focus op kern- en 
wijkgericht werken. Hoewel kernen geen eigen vertegenwoordi-
gers (zoals voor een gebiedscommissie) kunnen kiezen, heeft 
Gooise Meren wijkwethouders benoemd, die aandacht hebben 
voor specifieke wijken/kernen. Voor de gemeente Weesp zou daar 
goed op aangesloten kunnen worden. In het land zien wij 
meerdere voorbeelden van kernenbeleid, waarbij voor elk van de 
kernen (met hun eigen kenmerken) binnen één gemeente voor 
passende ondersteuning en taakuitvoering wordt gezorgd.    

Afstand burger-bestuur

• Ook bij een bestuurlijke fusie met Gooise Meren zal de afstand 
tussen inwoners/ondernemers en politici en bestuurders logischer-
wijs toenemen, hoewel in mindere mate dan bij Amsterdam het 
geval is. De (persoonlijke) bekendheid en de dagelijkse aanspreek-
baarheid van bestuurders in de richting van inwoners zal afnemen. 
De bestuurders gaan over een groter gebied, waarmee zij mogelijk 
minder bekend zijn met de details van de opgaven van Weesp. 

• De afstand tussen inwoners/ondernemers en politiek/bestuur zal in 
positieve zin ook bijdragen aan het inperken van ‘vermenging’ van 
belangen en relaties. 

• Huidige raadsleden/inwoners kunnen zich bij raadsverkiezingen 
kandidaat stellen en bij verkiezing in de nieuwe raad mede de 
identiteit en belangen van het gebied Weesp vertegenwoordigen. 
Daarbij zijn bij nieuwe gemeenteraadsverkiezingen meer stemmen 
nodig voor het behalen van een raadszetel dan voor Weesp alleen 
het geval was. Namelijk ruim 906, in plaats van 466 stemmen. De 
invloed van de stemmen van Weesp wordt daarmee gehalveerd.
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Gooise 
Meren

Weesp Gooise Meren 
+ Weesp

Aantal inwoners 56.935 18.751 75.686

Aantal raadsleden1 31 17 35

Aantal kiesgerechtigden2 43.132 14.498 57.630

Opkomst (%) 41% 55,2%

Aantal geldige stemmen 17.611 7.928 31.696

Aantal stemmen per zetel 568 466 906

1 Het aantal raadsleden is afhankelijk van de gemeentegrootte, wat is vastgelegd 
in artikel 8 van de Gemeentewet.  
2 Verkiezingen gemeenteraad 2015 (Gooise Meren) en 2014 (Weesp).
3 Indicatief, bij opkomstpercentage van 55%, uitgaande van 100% geldige stemmen 



4g. Impact bestuurlijke fusie Gooise Meren: 
Gemeentelijke kleur 
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Gooise Meren Weesp

Verdeling raadszetels

Verkiezingsjaar
Partij 

2015 2014 2010

% zetels % zetels % zetels

Weesper Stadspartij (WSP) 27,5 5 18,4 3

D66 15,0 5 15,2 2 13,9 3

GroenLinks 10,0 3 14,4 3 11,9 2

PvdA 13,8 4 13,5 2 11,2 2

CDA 13,9 5 13,3 2 16,2 3

VVD 23,2 8 10,1 2 18, 3

Artikel 50 (Duurzame Stadsbelangen) 6,0 1

Democratische eenheidspartij 7,4 1

Hart voor Bussum 7,7 2

50 Plus 7,7 2

Gooise Ouderen Partij 4,9 2

Coalities (tussen haakjes het aantal wethouders) 

VVD (2)
CDA (1)
D66 (1)

Groenlinks (1)

WSP (2)
PvdA (1)

GroenLinks (1)

D66
VVD
CDA

Stemverhoudingen raad – overzicht



4h. Impact bestuurlijke fusie Gooise Meren: Proces

• Indien tot een bestuurlijke fusie met Gooise Meren besloten wordt, 
is het van belang dat de beide gemeenten eerst in gesprek gaan 
over de voorwaarden daarvan. Zo is eerder in het gesprek met de 
gemeente Gooise Meren gebleken dat zij een bestuurlijke fusie 
niet eerder dan per 1 januari 2022 haalbaar achten. 

• Voor een bestuurlijke fusie zijn verkiezingen vereist voor de nieuw 
te vormen gemeenteraad en wethouders. Tussentijdse 
verkiezingen vinden plaats in november (i.t.t reguliere 
verkiezingen in maart). 

• De gemeenten stellen – evenals geldt bij een bestuurlijke fusie 
met Amsterdam – een herindelingsontwerp en –advies op, dat ter 
vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraden. Immers 
geldt bij een bestuurlijke fusie een wettelijk proces. Dit neemt 
circa drie jaar in beslag. Betrokken partijen zijn: gemeenten, 
provincie, ministerie BZK, ministerraad, Raad van State, Tweede 
en Eerste Kamer. Het verzoek tot bestuurlijke fusie dient bij het 
ministerie te worden ingediend.

• Het herindelingsadvies wordt getoetst aan het Beleidskader 
Gemeentelijke Bestuurlijke fusie (2013) op de volgende criteria:
i. Draagvlak.
ii. Interne samenhang en dorp/kernenbeleid.
iii. Bestuurskracht.
iv. Evenwichtige regionale verhoudingen.
v. Duurzaamheid.
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Vier varianten, één overzicht 
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5a. Impact van varianten op de 4K’s en 2 G’s 
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1 Vanwege de verschillende uitgangsposities van medewerkers bij de start van een ambtelijke fusie met Amsterdam of Gooise Meren, of een bestuurlijke fusie met Amsterdam, 
zijn de kansen bij aanvang van de samenwerking kleiner dan de medewerkers van de staande ambtelijke organisatie van de samenwerkingspartners. Na plaatsing zijn de kansen 
groter dan in de huidige situatie. 

1. 
Amsterdam 

Ambtelijke fusie

2.
Amsterdam 

Bestuurlijke fusie 

3. 
Gooise Meren

Ambtelijke fusie

4.
Gooise Meren

Bestuurlijke fusie 

Impact voor Weesp t.o.v. huidige situatie:

Kwaliteit: 
• Kwaliteit van dienstverlening aan 

samenleving Weesp
• Kwaliteit van dienstverlening aan 

gemeentebestuur Weesp
• Strategische positie in de regio

++

++

+

++

0

++

++

+

+

++

0

+

Kwetsbaarheid verminderen: ++ ++ + +

Kosten: 
• Structurele financiële effecten
• Incidentele financiële effecten
• Effect op woonlasten

++
-
0

++
+
+

++
-
0

++
+
+

Kansen voor medewerkers: 
• Ontwikkelkansen voor medewerkers1

• Werkgeverschap
- | ++ 

++
- | ++

++
- | +

+
+
+

Grip 0 -- 0 -

Gemeentelijke kleur: 
• Eigenheid/identiteit Weesp 
• Afstand burger-bestuur

0
0

-
--

0
0

-
-



5b. Incidentele en structurele financiële effecten van 
varianten
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1. 
Amsterdam 

Ambtelijke fusie

2.
Amsterdam 

Bestuurlijke fusie 

3. 
Gooise Meren

Ambtelijke fusie

4.
Gooise Meren

Bestuurlijke fusie 

Incidenteel financieel effect (indicatief)

• Voorbereiding van de samenwerking
(o.a. projectkosten) 

€ 1,0 mln (n) € 1,0 mln (n) € 1,0 mln (n) € 1,5 - 2,0 mln (n)

• Frictie- en desintegratiekosten ICT en 
huisvesting

PM PM PM PM

• Frictie- en desintegratiekosten 
uittreding verbonden partijen 

€ 0 tot 2,7 mln (n) € 0 tot 2,7 mln (n) minimaal minimaal

• Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling 0 € 5,9 mln (v) 0 € 5,9 mln (v)

Structureel financieel effect (indicatief, per jaar): 

• Efficiencyvoordeel € 0,5 tot 1,0 mln (v) € 0,5 tot 1,0 mln (v) € 0,5 tot 1,0 mln (v) € 0,5 tot 1,0 mln (v)

• Korting gemeentefonds – vaste voet 0 € 0,4 mln (n) 0 € 0,4 mln (n)



BIJLAGE: Factsheet per gemeente

58
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A1. Feiten gemeente Weesp
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Geografisch

Oppervlakte gemeente 22,80 km²

Bevolkingsdichtheid 815 inwoners per km²

Stedelijkheid Weinig stedelijk

Bestuurlijk

Wethouders 4

Raadsleden 17

Begroting (lasten) € 43.433.000

Verbonden partijen • Regio Gooi en Vechtstreek
• Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
• Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek
• Werkvoorzieningsschap Tomingroep
• Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten
• Regionaal Historisch Centrum Vecht en 

Venen

Demografisch

Inwoners 18.751

Prognose inwoneraantal 2040 24.100

Groei inwoneraantal 2015-2040 31%

Groene druk (-14 t.o.v. 15-64 jaar) 25,5%

Grijze druk (+65 t.o.v. 15-64 jaar) 30,0%

Demografische druk (groene + grijze druk) 55,5%

Allochtoon – autochtoon 25,9% / 74,1%

Huishoudens 8.688

Eenpersoonshuishoudens 39,4%

Prognose aantal huishoudens 2040 12.300

Werkloosheid 5,5%

Organisatie

Formatie ambtelijke organisatie 122 fte (2015)

Formatie per 1.000 inwoners 6,7 (2015)

Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 6,7 (2015)

Apparaatskosten (per inwoner) € 514

Externe inhuur (kosten als % van totale 
loonsom + totale kosten inhuur externen)

16,2%

Opgavenprofiel

Gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder en OV-SAAL, samenwerking en transformatie in sociaal domein, beheer en onderhoud, 
digitalisering, intensivering burgerparticipatie en financiën op orde.
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Geografisch

Oppervlakte gemeente 165,33 km²

Bevolkingsdichtheid 5.042 inwoners per km²

Stedelijkheid Zeer sterk stedelijk

Afstand tot gemeentehuis Weesp 13,7 km

Bestuurlijk

Wethouders 8

Raadsleden 45

Begroting (lasten) € 5.176.535.000

Gemeenschappelijke
Regelingen1 

• Centraal Nautisch Beheer 
Noordzeekanaalgebied

• GGD Amsterdam-Amstelland
• Gezamenlijke Ombudsman
• Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
• Recreatieschap Groengebied Amstelland
• Recreatieschap Twiske-Waterland
• Recreatieschap Spaarnwoude
• Recreatieschap Vinkeveense plassen
• Rekenkamer Metropool Amsterdam
• Stadsregio Amsterdam
• Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Demografisch

Inwoners 844.947

Prognose inwoneraantal 2040 1.023.500

Groei inwoneraantal 2015-2040 +25%

Groene druk (-14 t.o.v. 15-64 jaar) 21,0%

Grijze druk (+65 t.o.v. 15-64 jaar) 16,5%

Demografische druk (groene + grijze druk) 37,5%

Allochtoon – autochtoon 51,7% / 48,3%

Huishoudens 456.462

Eenpersoonshuishoudens 55,2%

Prognose aantal huishoudens 2040 561.700

Werkloosheid 6,7%

Organisatie

Formatie ambtelijke organisatie 13.689 fte (2015)

Formatie per 1.000 inwoners 16,4 fte (2015)

Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 15,5 (2015)

Apparaatskosten (per inwoner) € 1.209 (2015)

Externe inhuur (kosten als % van totale 
loonsom + totale kosten inhuur externen)

19,0% (2015)
Opgavenprofiel

Stad in balans, ‘schoon, heel en veilig’, asielzoekers, onderwijs, 
armoedebestrijding, wonen, vernieuwing van de erfpacht, 
lastenverlaging en financiën op orde

1 Zie voor andere Verbonden Partijen de Begroting 2017 van Amsterdam. 
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Geografisch

Oppervlakte gemeente 41,60 km²

Bevolkingsdichtheid 1.363 inwoners per km²

Stedelijkheid Matig stedelijk

Afstand tot gemeentehuis Weesp 11,3 km

Bestuurlijk

Wethouders 5

Raadsleden 31

Begroting (lasten) € 121.222.000

Verbonden partijen • Regio Gooi en Vechtstreek
• Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
• Stichting Goois Natuurreservaat
• Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. 
• Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek
• Werkvoorzieningsschap Tomingroep
• Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek

Demografisch

Inwoners 56.935 

Prognose inwoneraantal 2040 59.300

Groei inwoneraantal 2015-2040 5%

Groene druk (-14 t.o.v. 15-64 jaar) 32,2%

Grijze druk (+65 t.o.v. 15-64 jaar) 34,8%

Demografische druk (groene + grijze druk) 67,0%

Allochtoon – autochtoon 20,0% / 80,0%

Huishoudens 25.338

Eenpersoonshuishoudens 38,3%

Prognose aantal huishoudens 2040 28.000

Werkloosheid 5,1%

Organisatie

Formatie ambtelijke organisatie 345 fte (2016)

Formatie per 1.000 inwoners 6,27 (2017)

Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 5,52 (2016)

Apparaatskosten (per inwoner) € 806

Externe inhuur (kosten als % van totale 
loonsom + totale kosten inhuur externen)

2,6% (2017)

Opgavenprofiel

Burgerparticipatie, economie/toerisme, duurzaamheid (energieneutrale
organisatie in 2030), preventie jeugdzorg, ouderenzorg en veiligheid, 
positie in de regio, financieel gezonde gemeente



Voor meer informatie over deze 
rapportage en/of onze dienstverlening:

SeinstravandeLaar B.V.
Postbus 4100 AL Culemborg
www.seinstravandelaar.nl

drs. Stan van de Laar
s.vandelaar@seinstravandelaar.nl
06 – 30 37 29 97


