Stadsgebied Weesp en overgang Driemond: informatieavond Driemond
Datum: woensdag 10 november 19.30 uur – 21.15 uur
Locatie: Sportcentrum MatchZo, Amsterdam
Sprekers: Menno van der Veen (dagvoorzitter), Arjan Spit (kwartiermaker stadsgebied Weesp),
Marcel Brittijn (Teamleider Burgerzaken gemeente Weesp), Olaf Bánki (secretaris van dorpsraad
Driemond)
Notulist: Cindy Smolders
______________________________________________________________________

Opening door Menno van der Veen en Olaf Bánki
De heer Menno van der Veen heet alle aanwezigen welkom en nodigt de heer Olaf Bánki, secretaris
van de dorpsraad Driemond, uit om de informatieavond officieel te openen. De heer Bánki stelt zich
kort voor en geeft aan dat hij al enige tijd betrokken is bij de fusie tussen Driemond en Weesp. De
dorpsraad zet zich in om te vernieuwen en om te vormen tot een bredere bewonersraad. Hij
informeert de aanwezigen dat de maandelijkse vergaderingen weer opengesteld zijn voor de
Driemonders en ideeën of problemen binnen de werkgroep(en) van Driemond-Weesp in te
brengen. Hij nodigt de aanwezigen uit om eventuele zorgen en vragen die er leven vooral te uiten.
Meneer geeft aan dat toen de fusie meer vorm kreeg zij binnen de dorpsraad een vragenlijst
hebben rondgestuurd om te onderzoeken hoe aansluiting en samenwerking met Weesp eruit zou
moeten komen te zien. Uit de vragenlijst en een georganiseerde bijeenkomst met bewoners uit
Driemond, werden kernwaarden geformuleerd en condities vastgesteld voor de fusie met Weesp. Er
zijn onderhandelingen met de Gemeente Amsterdam en Weesp geweest, waarin de dorpsraad om
zitting heeft verzocht in de nieuwe bestuurscommissie. Zitting krijgen is enkel en alleen mogelijk
door middel van stemming en aansluiting bij een lijst of politieke partij. De dorpsraad ziet zichzelf
als apolitiek en zal hier niet aan mee werken. Wel zijn er twee personen die zich kandideren vanuit
de politieke partijen voor de bestuurscommissie. Zij zullen zich later op de avond aan de
aanwezigen voorstellen.
Menno van der Veen heet de aanwezigen ook welkom en stelt zich kort voor als medewerker van
Bureau Tertium dat bij de fusie betrokken is als expert in participatietrajecten. Meneer is al langer
betrokken bij de veranderingen binnen de omgeving en heeft in de afgelopen periode al veel
Driemonders gesproken. Hij is verheugd met de opkomst deze avond en daarmee met de mate van
betrokkenheid van de bewoners.
Meneer geeft een korte weergave van het programma van de avond. De heer Arjan Spit zal meer
uitleg en achtergrond geven over hoe de fusie in zijn werk gaat. De heer Marcel Brittijn zal
uiteenzetten hoe de verkiezingen georganiseerd worden en hoe aanwezigen zich kandidaat kunnen
stellen. Meneer van de Veen licht toe dat er gedurende de avond ook ruimte zal zijn voor het
inbrengen van vraagstukken vanuit de aanwezigen. Mogelijk zijn er vragen die niet direct
beantwoord kunnen worden, maar die kunnen per e-mail aan het transitieteam voorgelegd worden.
De heer Van de Veen stelt vast dat ongeveer de helft van de aanwezigen ook bij de
kernwaardenbijeenkomst aanwezig is geweest. Hij stelt de aanwezigen in de gelegenheid om
vragen te stellen die wellicht niet direct verband houden met de fusie, Dat mag vanavond, maar
kan ook door een e-mail te sturen aan het transitieteam. Vanuit de zaal wordt er verzocht om
tijdens deze avond extra aandacht te schenken aan de volgende onderwerpen:
-

Het recht van gekwalificeerd advies,
Woningtoewijzing; welke invloed heeft de fusie op de woningtoewijzing?
Openbaar vervoer,
De gevolgen van de fusie voor de thuiszorg in Driemond,
Parkeerbeheer,
Voorzieningen voor het ophalen van o.a. identiteitsbewijzen,

-

Zorgen om jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg.

Introductie wijzigingen op bestuurlijk gebied en gevolgen voor Driemond
Door de heer Arjan Spit
De heer Arjan Spit neemt het woord en stelt zich voor als gebiedsmanager in stadsdeel Oost en
kwartiermaker voor het nieuwe stadsgebied Weesp. Meneer zal vanavond introductie geven op wat
gaat veranderen en dan met name op bestuurlijk gebied en wat dat zal betekenen voor Driemond.
De gemeente Weesp zal als zelfstandige gemeente per 24 maart 2022 opgeheven worden en
opgaan in de gemeente Amsterdam. De Driemonders en de Weespers stemmen voor de
gemeenteraad van Amsterdam. Alle gemeenschappelijke Weesper regels, beleid e.d. gaan in de
komende jaren gefaseerd over naar Amsterdam. Ambtelijk is Weesp sinds 1 juni 2019 al gefuseerd
met Amsterdam wat betekent dat het huidige Weesp al wordt bediend door Amsterdamse
ambtenaren. Weesp wordt een apart stadsgebied met een gekozen bestuurscommissie van 11
leden. Hieruit worden drie leden gekozen voor het Dagelijks Bestuur (hierna DB). Daarmee
verschilt Weesp van andere stadsdelen, want daar wordt het DB benoemd door het College van
Burgemeesters en Wethouders (hierna B&W) van Amsterdam. Daarmee is het meer democratisch
en is meer invloed vanuit de bestuurscommissie. Het College van B&W zal hun taken en
bevoegdheden overdragen aan de bestuurscommissie die zal handelen binnen het stedelijk kader
van Amsterdam. De uitvoering is aan het DB, met verantwoording aan de bestuurscommissie als
geheel. De taken en bevoegdheden van de bestuurscommissie zijn daarmee in overeenstemming
met die van de DB’s in andere stadsdelen.
Er komt geen apart stadsdeelorganisatieonderdeel in Weesp. Voor het nieuwe stadsgebied Weesp
is Oost ambtelijk het ondersteunende stadsdeel, maar een aantal taken blijven (voorlopig) in
Zuidoost (VTH en Sociaal Wijkteam Weesp) en er komt een gebiedsteam Weesp-Driemond.
Meneer komt terug op de vraag die eerder door een aanwezige werd gesteld, waarom het
stadsgebied Weesp, en niet Weesp-Driemond heet. Op bestuurlijk niveau is gekozen voor
kernachtige namen, zoals o.a. West, Noord, Oost, Weesp. Het gebiedsteam krijgt wel de benaming
Weesp-Driemond.
Driemond wordt een bestuurlijk onderdeel van het stadsgebied Weesp. Bewoners stemmen dus,
naast stemming voor de gemeenteraad Amsterdam, ook voor stadsgebied Weesp en niet meer
voor Amsterdam Zuidoost. Voor de Weespers verandert er geleidelijk aan het een en ander als
gevolg van hun aansluiting bij de Amsterdamse regels. De regelgeving binnen Driemond is en blijft
Amsterdams en verandert dus niet. De Amsterdamse regelgeving blijft van kracht.
De ambtelijke ondersteuning in Driemond zal zoveel mogelijk hetzelfde blijven, behalve dan dat
gebiedsteam aangehaakt wordt bij het Weesper gebiedsteam wat opgezet gaat worden. Er zal
ingezet worden op een soepele overgang. Volgend jaar is een overgangsjaar voor Driemond,
waarbij nog veel zaken vanuit Zuidoost geregeld zullen worden, bijv. de subsidie voor de
dorpsraad. Volgend jaar zal gestart worden met het overhevelen van taken en wordt bekeken waar
en hoe de teams elkaar kunnen versterken.
De heer Spit geeft een toelichting op een aantal voorbeelden in de PowerPointpresentatie van
taken en bevoegdheden die bij het DB van het stadsgebied Weesp liggen. Deze zijn o.a. het
inrichten van de openbare ruimte, groen en parken binnen stedelijke beleidskaders,
gebiedsgerichte uitwerkingen voor bijv. economie, vastgoed, handhaving openbare ruimte,
subsidies, etc. Er wordt gekeken of de bevoegdheden van de stadsdelen nog verder versterkt
kunnen worden.
De verhouding van de stadsdelen met het College van B&W en de gemeenteraad wordt nader
toegelicht. Het College vraagt stadsdelen en het stadsgebied om advies bij nieuw gemeentelijk
beleid of besluiten waar een lokaal belang bij is. DB-leden en leden van de bestuurscommissie
worden uitgenodigd om deel te nemen aan Collegevergaderingen en raadsvergaderingen. De leden
van de bestuurscommissie kunnen in de commissies van de gemeenteraad deelnemen aan de
vergadering en de standpunt(en) van de bestuurscommissie verwoorden.

Meneer Spit geeft aan dat er nu formeel geen vertegenwoordiging vanuit Driemond in de
bestuurscommissie Weesp geregeld is. Hij adviseert om hierover met de bestuurscommissie van
Weesp in gesprek te gaan en samen te werken, al dan niet met inzet van de dorpsraad.
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat er gesproken wordt over stadsgebied Weesp en dat daarmee
het gevoel ontstaat dat Driemond er niet bij hoort en wellicht zelfs op termijn verdwijnt. De heer
Spit geeft aan dat in alle communicatie-uitingen rondom het stadsgebied, waar Driemond
onderdeel van is, gesproken wordt over Weesp-Driemond. De formele naam voor het stadsgebied
is Weesp, maar Driemond heeft nog steeds dezelfde status als onderdeel van het stadsgebied
Weesp-Driemond.
Meneer vervolgt zijn presentatie met meer informatie over de budgetten binnen het stadsgebied.
Deze kan een stadsgebied zelf inzetten ten behoeve van lokale vraagstukken, zoals
buurtinitiatieven, subsidies sociale basis, gebiedsgeld voor actualiteiten en participatie. Daarnaast
mogen zij adviseren over de besteding van centrale middelen voor lokale projecten voor
bijvoorbeeld stedelijk mobiliteitsfonds, strategische investeringen in voorzieningen, sport en
openbare ruimte.
Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of er budget is wat daadwerkelijk gealloceerd wordt. Meneer
Spit geeft aan dat de budgetten die specifiek vanuit Zuidoost voor Driemond gereserveerd zijn
specifiek daarop ingezet worden. Echter, wanneer Weesp zaken van Zuidoost gaat overnemen is
het aan het bestuur van het stadsgebied om keuzes te maken. Huidige afspraken over bijvoorbeeld
subsidies (als voorbeeld werd het ophalen van oud papier genoemd voor de speeltuin) zullen stuk
voor stuk bekeken moeten worden.
Op dit moment geldt er nog een aparte subsidieverordening in Weesp. Per 2023 zal de
Amsterdamse subsidieverordening overgaan naar Weesp en zullen er nieuwe afspraken gemaakt
moeten worden met de verschillende standpunten in beeld.
Toelichting op het proces van de verkiezingen
Door de heer Marcel Brittijn
Het woord wordt gegeven aan de heer Marcel Brittijn om het proces van de verkiezingen nader toe
te lichten. Hij stelt zicht kort voor aan de aanwezigen. Meneer is al zo’n 15 jaar betrokken bij de
organisatie van de verkiezingen voor Weesp en nu ook voor Driemond. Binnen Driemond zijn er
geen politieke partijen, maar kandidaten mogen al dan niet lid zijn van een politieke partij. Mocht
men zich kandidaat willen stellen, dan dient men uiterlijk 20 december 2021 de formulieren in te
leveren.
De eisen om kandidaat te worden zijn: woonachtig in Weesp of Driemond of de intentie hebben om
ernaar toe te verhuizen. Kandidaten zijn 16 jaar en ouder, niet uitgesloten van kiesrecht, minimaal
twee jaar woonachtig in Nederland, een geldig legitimatiebewijs hebben en de verklaring van
nevenfuncties en openbare betrekkingen kunnen overleggen, waaruit blijkt dat men niet voor de
gemeente Amsterdam werkt.
31 januari 2022 is de avond van de kandidaatstelling. Dan moeten de kandidaten tenminste tien
ondersteunings-verklaringen van inwoners uit Weesp en/of Driemond hebben om daadwerkelijk
gekozen te kunnen worden. Na registratie van naam om volgend jaar kandidatenlijst neer te zetten
op basis van 31 januari 2022. Als de kandidaat een zetel in de raad van Amsterdam wil
bemachtigen dienen er ten minste 30 ondersteuningsverklaringen van inwoners uit Weesp en/of
Driemond aangeleverd te worden.
Meneer Brittijn is na de informatiebijeenkomst beschikbaar voor vragen of inschrijvingen.
Tom Witkamp
Aanwezige vanavond is de heer Tom Witkamp, initiatiefnemer voor het ontwerp van de nieuwe
dorpsvlag en dorpslied brengt het Driemond lied ten gehore. De aanwezigen uit de zaal vallen bij.
Vervolg op actuele onderwerpen
De vergadering wordt vervolgd. De heer Van de Veen komt terug op de, bij aanvang van de
informatieavond, benoemde onderwerpen die extra aandacht behoeven.

Het recht van gekwalificeerd advies
Op dit moment heeft de dorpsraad geen eigen positie ten aanzien van de bestuurscommissie,
behalve dan dat er een convenant bestaat uit 1990 dat hier wellicht meer inzicht in kan
verschaffen. Er wordt geadviseerd om met de bestuurscommissie uit te zoeken hoe en of het
convenant toegepast kan worden.
Woningtoewijzing; welke invloed heeft de fusie op de woningtoewijzing?
In de huidige situatie staat gemeente Weesp niet toe dat bewoners van Driemond een huis in
Weesp toegewezen krijgen tenzij zij aan strenge voorwaarden voldoen. Vanaf 22 maart 2022 zal de
Weesper woningmarkt, onafhankelijk van het wel of niet voldoen aan de voorwaarden, nagenoeg
op slot gaan voor Driemonders. Tot januari 2023 is het alleen voor Weespers mogelijk om in te
schrijven voor een woning en blijft slechts 40% beschikbaar voor de rest van Amsterdam en
Driemond.
Er zijn op dit moment geen voorzieningen in Driemond, zoals huisartsenzorg. Bewoners zijn
volledige afhankelijk van Weesp. Ook voor oudere bewoners, die daardoor graag naar Weesp
zouden verhuizen omwille van deze voorzieningen, worden er nu geen uitzonderingen gemaakt.
Meneer Spit erkent de urgentie van de situatie en onderneemt actie om te bezien om hoeveel
gevallen het gaat en te bekijken of er wellicht een exceptie gemaakt kan worden voor deze groep
bewoners.
Openbaar vervoer
De dienstverlening in de avonden na 19.00 uur en in het weekend is summier. Ook het aanvullend
ov voor ouderen en mobiele mensen wordt minder. Vraag is of er voorzieningen vanuit Weesp ook
toegevoegd kunnen worden aan Driemond. De heer Spit geeft aan dat Weesp zal aansluiten bij de
vervoersregio Amsterdam wat een voordeel is. Op den duur is de bedoeling dat Driemond in de
vervoersregio opgenomen zal worden en dat er afspraken komen, maar dat heeft tijd nodig.
De gevolgen van de fusie voor de thuiszorg in Driemond
De aanwezige van het gebiedsteam zal nagaan bij Vivium en Cordaen thuiszorg wie
verantwoordelijk is voor de levering van thuiszorg in Driemond, zodat er duidelijke afspraken op
papier komen. Momenteel is er geen thuiszorg beschikbaar in Driemond. De dorpsraad zal over de
uitkomsten geïnformeerd worden en deze met de bewoners communiceren.
Parkeerbeheer
De regels voor parkeren zijn veranderd en het is vooral zaak dat de Driemonders geïnformeerd
worden over deze wijzigingen vastgesteld door de gemeente Weesp middels een bewonersbrief
en/of de website van de gemeente.
Onduidelijkheid t.a.v. de voorzieningen voor het ophalen van o.a. identiteitsbewijzen
Bewoners uit Driemond kunnen hiervoor straks ook terecht bij het Stadsloket in Weesp.
Zorgen om jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg
Vanuit de zaal wordt zorg geuit over de betrokkenheid op het gebied van jeugdzorg en
jeugdgezondheidszorg. Zuidoost was wel erg betrokken, maar met de aanstaande aanpassingen
zijn er zorgen over de voorzieningen en het organiseren van de kinderstem. Arjan Spit geeft aan
dat de nieuwe bestuurscommissie deze onderwerpen op zal moeten pakken, maar dat hij het ook
mee zal nemen naar het gebiedsteam Weesp-Driemond.
Voorstelronde kandidaten bestuurscommissie
Er zijn vanavond twee heren aanwezig die overwegen zich kandidaat te stellen voor de
bestuurscommissie. De heer Matthijs Petri en de heer Rob Bennink stellen zich kort voor aan de
aanwezigen.

Afsluiting
Menno van der Veen bedankt MatchZo voor de gastvrijheid en alle aanwezigen voor hun inbreng en
betrokkenheid deze avond. Met name voor het onder de aandacht brengen en benoemen van de
punten die leven bij de bewoners. Verder niks meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering.

