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Onderwerp Samenwerking met oog op de 
fusiedatum

Geacht college,

Voorafgaande aan de vergadering van het algemeen bestuur op 11 juli 2019 is op uitnodiging van uw 
college van gedachten gewisseld over de manier waarop de betrokken bestuursorganen omgaan met de 
samenwerking in de periode tot de fusie van Weesp met Amsterdam gepland 2022 en uiterlijk 2026.
U heeft kenbaar gemaakt dat dit najaar en uiterlijk begin 2020 een definitieve datum van de fusie bekend 
wordt. Wij delen uw opvatting dat de samenwerking gebaat is bij goede bestuurlijke verhoudingen, 
transparantie in het te doorlopen proces tot de fusiedatum en een adequate en zorgvuldige afwikkeling.

Van uw zijde begrijpen wij dat bij ontwikkelingen die leiden tot het aangaan van nieuwe verplichtingen met 
looptijden die verder reiken dan de fusiedatum een eigen afweging noodzakelijk is. Niet alleen voor 
derden/leveranciers maar ook voor de overige bij de samenwerking betrokken gemeenten is van belang 
bij aanvang van een (markt-) verkenning of een onderzoek hierover helderheid van Weesp te hebben.

Bij bekend worden van de fusiedatum heeft onze voorkeur om een éénmalige exercitie uit te voeren, 
waarin een voorziening wordt getroffen met overgangstermijnen, de bepaling van de omvang van de 
aanspraken en de vaststelling van de vergoeding van de frictie- en desintegratiekosten op de fusiedatum.

Als vóór de fusiedatum bestaande taken, contracten, activiteiten ca. worden belegd bij Amsterdam, dan 
gelden hiervoor de regels voor (partiële)uittreding (artikel 39 e.v. gemeenschappelijke regeling).
Het algemeen bestuur zal in die gevallen - niet eerder dan na ontvangst van een daartoe genomen 
formeel besluit van uw gemeente - met vereiste 2/3 meerderheid van de deelnemende gemeenten de 
consequenties voor Weesp en het tijdstip van de uittreding op het samenwerkingsonderdeel vaststellen. 
De kosten verbonden aan de voorbereiding daarvan zijn voor rekening van de uittredende partij.
In ons gesprek is toegezegd om uit oogpunt van voorspelbaarheid de rekenregels in de geactualiseerde 
gemeenschappelijke regeling mee te nemen.

Met vriendelijke groet, 
het dagelijks bestuur,

Įe secretariSj/cfé voorzitter,

1 P.l. BroertjesBakker
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voor inwoners, met gemeenten


