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Voorstel 
1. Eerste bespreking scenario’s rond gemeentelijke herindeling en het effect op verbonden partijen; 
2. Hierover advies in te winnen van de gemeentesecretarissen.  
 
Kernboodschap 
Vorige vergadering is door uw bestuur aandacht gevraagd voor een verkenning van verschillende 
scenario’s van verandering in de ambtelijke en bestuurlijk organisatie van gemeenten om tijdig te 
kunnen anticiperen op de effecten voor de verbonden partijen, waaronder de Regio.  
 
Aanleiding 
Nog voor de zomer van 2018 wordt verwacht het herindelingsadvies van de provincie.  
Op 26 maart is door de raad van Weesp besloten te kiezen voor een ambtelijke fusie met Amsterdam. 
Een datum voor een bestuurlijke fusie is nog niet door Weesp vastgesteld. De bestuurlijke fusie van 
Weesp en Amsterdam zal niet in deze zittingsperiode plaatsvinden.  
 
Doel 
Het bestuur wenst te anticiperen op het effect van verschillende ontwikkelingen in gemeentelijke 
organisatie op de regionale samenwerking en de verbonden partijen, waaronder RGV.  
 
Argumenten 
Tijdig rekening houden met de effecten van veranderingen. 
 
Kanttekeningen 
-De besluitvorming rond de herindeling en de data van formele bestuurlijke fusie(s) zijn nog 
onvoldoende concreet om hieraan organisatorische consequenties te verbinden; 
-Onderdeel van de Arhi (artikel 14) is het treffen van voorzieningen ten behoeve uit- of toetreden van 
de verbonden partijen; 
-De territoriale congruentie en samenhang in de uitvoering van de wettelijke samenwerkingstaken (zie 
bijlage) vraagt aandacht bij organisatieverandering van gemeenten; 
-Nu een bestuurlijke herindeling van de regio nog volop onderwerp is van politieke afweging is 
terughoudendheid op zijn plaats; 
-Zolang de bestuurlijke samenwerking feitelijk en juridisch in GR-verband niet wijzigt, zijn de 
deelnemende gemeenten – zoals bij de voorgenomen ambtelijke fusie van Weesp met Amsterdam - 
onverkort aan elkaar verbonden; 
 
Financiën 
Op dit moment niet aan de orde. 
 
Uitvoering 
Advies in te winnen van de gemeentesecretarissen. 
 
Bijlage(n) 
18.0003824 territoriale congruentie G&V  


