
1 maart 2021 
Van : Jaap-Jan Bakker j.bakker@regiogv.nl 
Aan : Colleges en gemeenteraden 

Geachte dames/heren, 

Informatiebrief bestemd voor de colleges en de gemeenteraden. 

Bijgevoegd treft u aan de planning in fase 2 ter voorbereiding van de uittreding van Weesp en 
dienstverlening aan Amsterdam. 

Let op: dit is een uitsluitend digitale verzending via de DIV/digitale postbussen die door gemeenten 
zijn opgegeven.    

Met vriendelijke groet, 

mr. Jaap Jan Bakker, 
Bestuurssecretaris 

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr. 
T  (035) 6926421 
M (06) 52578064 
E   j.bakker@regiogv.nl 
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Datum 1 maart 2021 Aan de colleges van burgemeester en wethouders 

Aan de gemeenteraden van de gemeenten 

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, 

Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren 

Kenmerk 21.0001383 

Inlichtingen mr. J.J. Bakker  

Telefoon (035) 6926421 

Onderwerp Fase 2 uittreding Weesp  

Geachte dames, heren, 

Op 18 februari 2021 heeft het algemeen bestuur de planning voor fase 2 van het proces tot het uittreden 

van Weesp vastgesteld. Deze planning is tot stand gekomen in nauwe afstemming met Weesp-

Amsterdam. In fase 2, die loopt tot 8 juli 2021, worden dienstverleningsovereenkomsten opgesteld en 

gesprekken gevoerd met Weesp en Amsterdam over de organisatorische-, personele en financiële 

maatregelen en gevolgen. Het algemeen bestuur stelt op 8 juli de voorwaarden vast waaronder de 

dienstverlening op onderdelen wordt voortgezet en het bepaalt die vergadering tevens de omvang van de 

uittreedsom die Weesp-Amsterdam moet voldoen ter compensatie van de frictiekosten. Uitgangspunt 

hierbij is dat de uittreding budgettair neutraal uitpakt voor de overige deelnemende gemeenten.  

Raamovereenkomst en addendum 

De besturen van Weesp, Amsterdam en de Regio Gooi en Vechtstreek hebben op 17 december 2020 in 

een raamovereenkomst en addendum vastgelegd welke spelregels bij de voortzetting van de 

dienstverlening en bepaling van de uittreedsom worden gehanteerd.  

De Regio levert in een overgangsperiode variërend van 1 tot 6 jaar nog een substantieel pakket van 

diensten aan de inwoners van Weesp. Onder dit pakket vallen de GAD (afvalinzameling), Jeugd en Gezin 

(Consultatiebureau & het Regionaal Bureau Leerlingzaken) en het doelgroepenvervoer (Wmo-taxi en evt. 

het Leerlingenvervoer). Voor de zorgverlening (Wmo ca.) die regionaal is gecontracteerd, wordt uitgegaan 

van een overgangsperiode van een jaar. De door Weesp afgegeven indicatiestellingen worden zoveel 

mogelijk uitgediend onder de bestaande regionale zorgcontracten. De indicatiestelling en de feitelijke 

zorgverlening gaat daarna over van Weesp naar Amsterdam. 

Op te leveren producten en documenten die aan de besluitvorming voorafgaan. 

Voor het in kaart brengen van de organisatorische personele en financiële gevolgen van de uittreding 

worden in nauwe afstemming met Amsterdam-Weesp de volgende producten ontwikkeld: 

4 Ontvlechtingsplannen (GGD, Sturing, Urgentiebureau, Werkgeverservicepunt)  

1 Dienstverleningsovereenkomst voor een jaar met in de bijlagen de werkwijze inclusief ontvlechtingsplan 

(Inkoop en Contractbeheer en Veilig Thuis)  

2 Dienstverleningsovereenkomsten voor 6 jaar (GAD en Jeugd & Gezin)  

1 Berekening, onderbouwing en motivering van het besluit van het algemeen bestuur van de Regio tot 
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vaststelling van de uittreedsom voor Weesp  

Tenslotte is toegezegd door Amsterdam komende periode nog nader af te wegen de looptijd van de DVO 

Doelgroepenvervoer. Op dit moment geldt voor de Wmo-taxi een DVO met Weesp-Amsterdam voor de 

duur van 19 maanden)  

 

De aanpak op hoofdlijnen 

De ontwikkeling van DVO’s en het in kaart brengen van de organisatorische, personele en financiële 

gevolgen van de uittreding van Weesp, lopen in de uitwerking in deze fase 2 vrijwel gelijk op.  

Bij alle DVO’s - kort of langlopend - worden opgenomen de capaciteitsinzet en de frictiekosten die 

gepaard gaan met de transitie, inclusief jaar- en eindverantwoordingen. Hierover worden momenteel op 

managementniveau gesprekken gevoerd.  

Bij een omvangrijk takenpakket kan het zijn dat deeltaken - zoals Toezicht en Handhaving bij de GAD – 

niet worden afgenomen door Amsterdam. Die frictiekosten worden ook opgeteld bij de uittreedsom. 

Voor taken zoals GGD of Sturing die naar Amsterdam overgaan kan het noodzakelijk zijn om ervaring, 

informatie en/of kerngegevens zorgvuldig over te dragen. De inzet die daarmee gemoeid is levert ook 

frictiekosten op. De berekening, de onderbouwing en de motivering van het besluit tot vaststelling van de 

uittreedsom en de toepassing van de billijkheidsbepaling volgens het addendum van de 

raamovereenkomst is een afrondende activiteit die op voorgaande activiteiten en de inventarisatie volgt.  

 

Het tijdpad  

Deadline 1: 15 april 2021 aanlevering ontwerp producten en de beoordeling  

De ontwerp DVO’s worden opgeleverd met een indicatie van de frictiekosten. 

Deze fase wordt inzichtelijk of er vraagtukken zijn die op directie- of op bestuurlijk niveau om nader 

afstemming of overbrugging vragen.  

28 april 2021 Bestuurlijk voorbereidend overleg Regio-Weesp-Amsterdam. 

 

Deadline 2: 13 mei 2021 advisering colleges via de portefeuillehoudersoverleggen 

Week 20 tot en met week 22 worden via de portefeuillehoudersoverleggen de colleges nauw betrokken bij 

de voorwaarden waaronder de dienstverlening met Weesp-Amsterdam wordt voortgezet. Inzicht wordt 

geboden in de organisatorische, personele en financiële gevolgen van de uittreding van Weesp. De 

uitkomst van de adviesronde is de input voor het bestuurlijk voorbereidend overleg met Weesp-

Amsterdam. 

16 juni 2021 Bestuurlijk voorbereidend overleg Regio-Weesp-Amsterdam  

 

Deadline 3: 17 juni 2021 aanlevering t.b.v. besluitvorming door het algemeen bestuur van 8 juli 2021 

Op 17 juni dienen de stukken, te weten: de DVO’s en de onderbouwing van de uittreedsom met een 

ontwerp besluit ter vaststelling te worden aangeboden aan het algemeen bestuur. 

8 juli 2021: Algemeen bestuur  

 

Communicatie 

In de volgende informatiebrief rond 24 juni wordt tussentijds gerapporteerd over de voortgang. 

Wilt u over de procedure meer informatie: neem hiervoor contact op met Igor Meuwese.  

Email i.meuwese@regiogv.nl   

 

Het dagelijks bestuur, 

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit d.d.   

de secretaris, 

 

J.J. Bakker 

mailto:i.meuwese@regiogv.nl

