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_______________________________________________________________________________
Opening
Burgemeester Bas Jan Bochove opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom. De
burgemeester geeft aan dat een stad niet zonder de betrokkenheid van haar inwoners kan.
Die betrokkenheid kunnen inwoners op vele manieren laten blijken. De burgemeester geeft
aan dat door de grote opkomst van deze avond blijkt dat veel inwoners van Weesp zich
betrokken voelen bij de stad en zich willen laten informeren over hoe de bestuurlijke
toekomst van Weesp eruit komt te zien en hieraan ook inhoud willen geven. Tijdens deze
informatieavond, via de twee fusiekranten, het WeesperNieuws en de website van de
gemeente worden de inwoners van Weesp hierover op de hoogte gehouden.
Menno van der Veen heet de aanwezigen ook welkom. Hij geeft aan dat na de presentaties de
mogelijkheid bestaat om vragen te stellen. Voordat de avond officieel van start gaat vraagt de
heer Van der Veen namens de organisatie wie van de aanwezigen op welke manier
geïnformeerd is over de avond. Dit kan bijvoorbeeld zijn via een ontvangen brief, buurman of
buurvrouw enz. Omdat mensen vanaf 16 jaar lid mogen worden van de te kiezen
bestuurscommissie Weesp, vraagt de heer Van der Veen of deze groep ook vertegenwoordigd
is. Dat is niet het geval.
Op de vraag of er mensen zijn die al daadwerkelijk nadenken over het deelnemen aan de
bestuurscommissie geven drie mensen een positief antwoord.
Rutger Groot Wassink is wethouder in Amsterdam en verantwoordelijk voor de bestuurlijke
fusie. In de gemeenteraad is over deze fusie gesproken en daar is besloten dat Weesp een
bestuurscommissie krijgt. De heer Groot Wassink benadrukt het dat heel belangrijk is dat de
inwoners betrokken zijn bij het bestuur van hun stad Voor Weesp verandert er in het bestuur
het nodige na maart 2022; er zal geen eigen gemeenteraad Weesp meer zijn, maar er komt
wel een eigen bestuurscommissie. Binnen de wettelijke kaders is een bestuurscommissie het
maximaal haalbare voor decentraal bestuur binnen een gemeente. De heer Groot Wassink
benadrukt dat de bevolking van Weesp door deze bestuurscommissie ervoor kan zorgen dat
zij directe invloed hebben op het beleid; tevens kan zij ervoor zorgen dat deze stem doorklinkt
in het Amsterdamse bestuur. Wat de heer Groot Wassink betreft zou die bestuurscommissie
ook direct invloed moeten kunnen uitoefenen op de werkwijze van Burgemeesters en
Wethouders (hierna: B en W). Hoe de verkiezingen volgend jaar gaan verlopen, weet de heer
Groot Wassink niet, maar hij zal in zijn overdrachtsdossier wel meegeven dat hij vindt dat er
één wethouder moet komen die Weesp in zijn portefeuille krijgt en dat deze wethouder een
aantal keren per jaar in Weesp moet zijn en met de bestuurscommissie om tafel gaat zitten.
De stem van Weesp moet ook in het stadhuis van Amsterdam te horen zijn. De heer Groot
Wassink verwacht dit van een bestuurscommissie en hij hoopt dat de stadsdelen in
Amsterdam over vier jaar zeggen: “Wij willen het zoals in Weesp.”

Arjan Spit werkt voor het stadsdeel Oost dat het ondersteunende stadsdeel is om de overgang
naar de bestuurscommissie zo goed mogelijk te laten verlopen. Sinds afgelopen voorjaar is de heer
Spit kwartiermaker van het stadsgebied Weesp. Daar zal de heer Spit ook iets over vertellen. Een
aantal zaken staat op de factsheet die de aanwezigen hebben aangetroffen op hun stoel. De
bestuurscommissie van Weesp zal uit elf leden gaan bestaan. Die leden worden gekozen door de
inwoners van Weesp. Dit bestuur kiest hieruit zelf een Dagelijks Bestuur (hierna: DB) dat uit drie
personen bestaat. Deze leden blijven ook lid van de bestuurscommissie. Dat is een verschil met de
huidige situatie in Amsterdam waar het DB benoemd wordt. Na de fusie is Weesp een onderdeel
van de grote gemeente Amsterdam. Het algemene beleid zal worden bepaald door de
gemeenteraad en het college van B en W van Amsterdam. De bestuurscommissie handelt binnen
dit kader. De taken en bevoegdheden van de bestuurscommissie worden door de gemeenteraad
en het college van B en W overgedragen aan deze commissie.
Driemond, het gebied dat nu nog bij het stadsdeel Zuidoost hoort en net aan de andere kant van
het Amsterdam-Rijnkanaal lig, hoort na de fusie bij Weesp. De inwoners van Driemond stemmen
straks dus ook voor de bestuurscommissie Weesp. Vanavond zijn ook in ieder geval twee mensen
uit Driemond aanwezig. Volgende week is een informatieavond in Driemond.
Wat zijn de voordelen van de stadsdelen en de bestuurscommissie Weesp?
De heer Spit noemt een aantal voorbeelden: het inrichten van openbare ruimten zoals parken,
welzijnswerk, jeugd- en jongerenactiviteiten, sportstimulering, schuldhulpverlening en preventie
hiervan, handhaving van bepaalde vergunningen. De bestuurscommissie gaat echt over de lokale
leefbaarheid in Weesp en is onderdeel van het grote stelsel. Als er algemeen beleid voor de
gemeente Amsterdam wordt gemaakt zoals bijvoorbeeld hoe sporten in de buurt gestimuleerd
kan worden of over het woonbeleid, dan vraagt de gemeente Amsterdam advies aan de
verschillende stadsdelen en het stadsgebied. Op deze formele manier kan Weesp haar stem daarin
mee laten wegen.
Vanaf de nieuwe bestuursperiode kunnen de DB-leden mee vergaderen in het college van B en W
als er een agendapunt is dat Weesp betreft. Hetzelfde geldt voor de commissieleden, zij kunnen
meepraten in de gemeenteraad.
De heer Spit vertelt dat de bestuurscommissie een eigen budget krijgt dat bedoeld is voor de
lokale leefbaarheid. Er zijn ook grote stedelijke budgetten voor bijvoorbeeld investeringen in de
openbare ruimten waar de bestuurscommissie budget voor kan aanvragen als zij lokaal iets wil.
Belangrijk om ook te noemen is dat DB-leden een toelage krijgen die vergelijkbaar is met de
toelage die de DB-leden van de stadsdeelcommissies ontvangen. Een baan daarnaast is niet nodig.
Ook als lid van de bestuurscommissie krijgt men een toelage. Deze bedraagt 550 per vergadering
en er wordt vanuit gegaan dat er maximaal twee keer per maand officieel vergaderd wordt.
Vermoedelijk zullen er meer vergaderingen zijn, maar deze twee worden betaald.
Alle informatie staat in de verordening stadsgebied Weesp, die nog op 10 november 2021 door de
gemeenteraad van Amsterdam officieel wordt vastgesteld. Ook de bevoegdheden worden
opnieuw bekeken en daarna definitief vastgesteld.
Marcel Brittijn licht het proces van de verkiezingen toe. De kandidaten mogen al dan niet van een
politieke partij zijn. Het voordeel van een partij is dat men een mooie lijst kan inleveren maar ook
natuurlijk personen die iets voor Weesp willen betekenen kunnen zich aanmelden. Meer
informatie hierover kunnen mensen na de presentaties bij de stand halen.
Mocht men zich willen registreren dan dient men uiterlijk 20 december 2021 de formulieren in te
leveren. Dat kan bij het stadskantoor Weesp.

De eisen om kandidaat te worden zijn: woonachtig in Weesp of de intentie hebben om ernaar toe
te verhuizen. 16 jaar en ouder, niet uitgesloten van kiesrecht, minimaal 2 jaar woonachtig zijn in
Nederland zijn, een geldig legitimatiebewijs hebben, de verklaring van nevenfuncties en openbare
betrekkingen waaruit blijkt dat men niet voor de gemeente Amsterdam werkt. Op 31 januari 2022
is de avond van kandidaatstelling. Dan moeten de kandidaten tenminste tien ondersteuningsverklaringen van inwoners uit Weesp en/of Driemond hebben om daadwerkelijk gekozen te
kunnen worden.
Maarten Poorter van Stadsdeel Amsterdam Oost vertelt over zijn ervaringen als
stadsdeelvoorzitter. De heer Poorter werkt dagelijks samen met Arjan Spit. Deze laatste zal straks
ook regelmatig in Weesp zijn.
De heer Poorter geeft aan dat zijn werk het best te vergelijken is met het wethouderschap. Tegen
kinderen zegt hij dat hij de burgemeester van Stadsdeel Oost is. De stadsdeelcommissie deelt
taken met de burgemeester. De heer Poorter is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de lokale
openbare orde en veiligheid. Ook heeft de commissie een inhoudelijke portefeuille. De heer
Poorter heeft als aandachtsgebieden het sociale domein, sport en economie. Het sociale domein
draait vooral om het welzijnsbeleid, contact met de lokale bevolking, scholen en buurtteams. Ook
gaat hij over de verdeling van subsidies ij subsidies uit. De heer Maarten Poorter is benoemd door
het college van B en W en maakt geen deel uit van de stadsdeelcommissie. Bij de
bestuurscommissie Weesp is dat anders want dan maakt het DB wel deel uit van de commissie.
Menno van der Veen vraagt hem of hij dat zelf ook zou willen. Jawel, hij heeft jaloers gekeken naar
Weesp. In Amsterdam is het lange tijd ook zo geweest. De heer Poorter noemt als voorbeeld de
periode 2014-2018. Daar is politiek gezien heel veel over gesproken.
De stadsdeelcommissie kan de heer Poorter niet wegsturen, dat kan alleen het college van
B en W, terwijl de bestuurscommissie Weesp straks wel een nieuw bestuur kan kiezen
De heer Poorter is het meest enthousiast over het feit dat er 16-jarigen in de bestuurscommissie
plaats mogen nemen. Hij hoopt dat dit ook gebeurt. Het is belangrijk dat er mensen in de
bestuurscommissie zitting nemen die Weesp goed kennen.

Vragen
De heer Van der Veen geeft aan dat de heer Groot Wassink het in zijn verhaal heeft gehad
over het maximaal haalbare op het gebied van besturen. “Wat bedoelt u daarmee?”
De heer Groot Wassink legt uit dat in Amsterdam oorspronkelijk stadsdeelraden bestonden.
Dat waren volwaardige gemeenteraden binnen de stad. Zij gingen niet over alle taken en
bevoegdheden van de gemeente maar een groot aantal was wel gedelegeerd aan deze
stadsdeelraden. De Tweede Kamer heeft uiteindelijk de stadsdeelraden onmogelijk gemaakt.
Dus de bestuurscommissies zijn de maximale vorm waarop je lokaal invloed kunt hebben op
besluitvorming. Dit gaat bijvoorbeeld over adviesaanvragen en bestuurders.
Is er een proefperiode van drie jaar voor de bestuurscommissie? Worden de mensen getoetst
en zo ja waarop? Wordt er geëvalueerd?
In de vormgeving van de evaluatie heeft de bestuurscommissie zelf een grote stem. Dus
laten zij daarvoor een voorstel doen aan college B&W
Destijds was er een symbolisch woord bedacht voor de bestuurscommissie en dat was
Stadsraad. Waarom blijft die naam niet gehanteerd? De vrager vindt dat mooier.
De heer Groot Wassink kan zich dat wel voorstellen. Hij denkt dat het wettelijk moeilijk ligt
om deze naam te handhaven. Voorlopig wordt de naam bestuurscommissie gehanteerd.

Ik kan me voorstellen dat het een pré is dat iemand voor de bestuurscommissie iemand is die
niet politiek getint is. Hoe kijkt u daartegenaan? Ook in Amsterdam zijn discussies geweest
over het feit of er een lijsten- of personenstelsel moet komen. Er is gekozen voor een lijsten
stelsel. Individuen kunnen zelf kiezen op welke lijst zij staan.
Er komt nog een vraag over hoe je een eenpersoonslijst evenveel kans kunt bieden als een
lijst met meerdere personen.
Als er nu verkiezingen komen, dan zullen er veel meer partijen meedoen dan de gevestigde
partijen. Alle lijsten die zich formeel geregistreerd hebben moeten op verkiezingsborden en in
folders meegenomen worden; dit betekent dat zowel de gevestigde partijen, individuele
lijsten en nieuwe lijsten evenveel exposure moeten krijgen.
Hoe serieus is Amsterdam en hoeveel garantie geeft Amsterdam dat er naar de input vanuit
Weesp geluisterd wordt en dat de bestuurscommissie niet een nietszeggende versiering zal
worden?
De heer Groot Wassink geeft aan dat hij hoopt dat er niet veel geluisterd hoeft te worden
omdat de bestuurscommissie en het DB van Weesp hun zaken zelf al regelen. Bij
adviesaanvragen heeft de bestuurscommissie evenveel invloed als de stadsdeelcommissies.
De heer Groot Wassink weet ook dat een aantal mensen dat nu deel uitmaakt van partijen in
Weesp goede connecties hebben met counterpartners in Amsterdam. Hij heeft bij diverse
mensen en partijen in de Gemeenteraad van Amsterdam gemerkt dat zij willen dat dit
experiment slaagt. De heer Groot Wassink geeft aan dat hij er niet op uit is dat dit experiment
mislukt. Hij geeft aan dat Amsterdam nog meer buitengebieden heeft zoals bijvoorbeeld
Sloten of dorpen in Landelijk Noord. Wellicht moet ook met deze gebieden op termijn anders
omgegaan worden en zijn Weesp en Driemond hiervoor een voorbeeld.
Stel dat de Amsterdamse Gemeenteraad besluit dat er windmolens moeten komen in de
polder Aetsveld), kan de bestuurscommissie van Weesp dit tegenhouden als zij het daar niet
mee eens is?
De heer Groot Wassink geeft aan dat de bestuurscommissie van Weesp daar in ieder geval
negatief over kan adviseren aan het college B&W en daar moet college wel serieus op reageren
Vraag Maarten Poorter: Heeft u weleens een situatie gehad dat de Stopera iets wilde en u
eigenlijk niet en hoe ging u daar dan mee om?
Die situatie is geregeld aan de orde, vooral omdat binnen bepaalde beleidskaders gewerkt wordt.
Er worden afspraken voor de hele stad gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het weghalen van
parkeerplekken terwijl er al te weinig zijn voor de bewoners. Dan worden er constructieve
discussies gevoerd. In de oude situatie was dat niet anders. Het is belangrijk om er als bestuurder
bovenop te zitten, je contacten op orde te hebben en regelmatig contact te hebben met de
wethouder om zaken te regelen. In die zin is het aan jezelf als bestuurder wat je ervan maakt.
Hoe benaderbaar is de bestuurscommissie voor mij als burger? Zitten zij in het stadskantoor?
Hoe kan ik hen bereiken met mijn vragen en problemen? Ik wil er persoonlijk naartoe en niet via
mail of telefoon.
De bestuurscommissie Weesp werkt vanuit het huidige gemeentehuis Weesp. In Oost wordt er
ook nog eens per twee weken in een buurthuis in de wijk vergaderd. Dat zou Weesp ook kunnen
gaan doen.

Klopt het dat er een actief kiesrecht bestaat voor de mensen vanaf 16 jaar voor wat betreft de
bestuurscommissie? Zo ja, dat lijkt het me verstandig om dat nadrukkelijker kenbaar te maken,
want voor mij was het nog niet duidelijk.
Dat klopt. De jongeren die straks voor het eerst mogen kiezen en gekozen mogen worden,
ontvangen een brief van de burgemeester om ervoor te zorgen dat die opkomst zo groot mogelijk
is.

Een van de aanwezigen wil de mensen die nog twijfelen om zitting te nemen in de
bestuurscommissie persoonlijke aanmoedigen om dit te doen. De bestuurscommissie krijgt een
hele mooie taak. Dus hij wil zeker de mensen die in de gemeenteraad zitten en gezeten hebben
aanmoedigen om zich kandidaat te stellen.

