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Kernwaarden- en opgavenprofiel
gemeente Weesp
Inleiding
De gemeenteraad van de gemeente Weesp heeft naar aanleiding van het
bestuurskrachtonderzoek“Weesp meet eigen kracht' geconcludeerd dat de gemeente “niet
volledig zelfstandig zonder hulp van anderen in .welkevorm ook verder kan'. De visie van de
gemeenteraad heeft de gemeenteraad opgeschreven in de Toekomstvisie Weesp 2016.

De gemeenteraad heeft in de ToekomstvisieWeesp 2016 opgeschreven dat er twee opties
voor samenwerking verkennend gaan worden: samenwerking zoeken binnen de Gooi &
Vechtstreekof samenwerking zoeken buiten de Gooi & Vechtstreek.Bij de optie
samenwerking binnen de Gooi- & Vechtstreekgaat de voorkeur uit naar samenwerking met
de gemeente Gooise Meren. Bij het zoeken naar samenwerking buiten de Gooi &
Vechtstreekis Amsterdam de meest logische keuze.
Als gekeken wordt naar de aard van de mogelijke samenwerking dan kan onderscheid
gemaakt worden tussen (intensieve) ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie en een
bestuurlijke fusie.

ø Intensieve ambtelijke samenwerking betekentdat nauw wordt samengewerkt op
ambtelijk niveaumaar waarbij de gemeente Weesp geheel zelfstandigblijft.

ø Ambtelijke fusie betekent dat de ambtelijke organisaties van de samenwerkende
gemeenten fuseren tot één ambtelijke organisatie. Bestuurlijk blijft de gemeente
zelfstandig.

0 Bestuurlijke fusie betekent dat er een nieuwe gemeente ontstaat.

De voorkeurvan de gemeenteraad is, ongeacht de samenwerklngspartner,om in eerste
instantie een ambtelijke samenwerking dan wel ambtelijke fusie aan te gaan. De
gemeenteraad kiest namelijk de wegvan geleidelijkheid. Op korte termijn moet er vooral
een oplossing gevonden worden voor de ambtelijke organisatie. Voor de middellange
termijn ziet de gemeenteraad dat er ook op bestuurlijk vlak één en ander moet gebeuren.
Een bestuurlijke fusie lijkt op de middellange tem1ijn 5-7 jaar onvermijdelijk.

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie heeft het college
meerdere gesprekken gevoerd met de gemeenten Gooise Meren en Amsterdam. Daaruit is
reeds gebleken dat zowel de gemeente Gooise Meren als de gemeente Amsterdam
ambtelijke samenwerking onvoldoende oplossing vinden voor de geconstateerde problemen
van Weesp. Beide gemeenten hebben aangegeven open te staan voor een ambtelijke fusie
eventueel op termijn gevolgd door een bestuurlijke fusie.

Deze notitie gaat over de waarden die voor Weesp en Weespers van belang zijn en die door
het bestuur, hoe dat ook georganiseerd is, behartigd moeten worden. Deze waarden zijn van
belang bij het maken van een keuze voor een samenwerkingsvorm en -partner. Ook is er
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aandacht voor hoe de bestuurlijk organisatie van de gemeente in een nieuwe situatie
vormgegeven moet worden.

Historie Weesp
Weesp kent een rijke historie. Het grondgebied van Weesp wordt al meer dan 2000 jaar
bewoond. Vooral vanwege zijn strategische ligging aan de rivier de Vecht, op de grens van
Utrecht en Holland, verwierf de stad al in het jaar 1355 stadsrechten. De Vecht heeft altijd
een grote rol gespeeld; eerst als transportroute en tegenwoordig vooral voor de pleziervaart.

De vesting Weesp
In 1672 wordt Weesp belegerd door de Fransen. Als die dreiging afgewend is, wordt
besloten om de vesting Weesp verder te versterken. Weesp wordt onderdeel van de
Hollandse Waterlinie die de stad Amsterdam moet beschermen. De stad Amsterdam heeft
de versterking gefinancierd. Allereerst wordt een gracht gegraven, waardoor een eiland in de
Vecht ontstaat: de Ossenmarkt. De vestingplannen omvatten verder acht bolwerken,
waarvan er vier gerealiseerd worden; twee op het eiland en twee aan de zuidkant van de
oude stad.

Weesp en het water
De Vecht was in meer dan een opzicht de levensader van Weesp. Het zuivere Vechtwater
was aanvankelijk de basis voor een bloeiende bierbrouwerij en de jeneverstokerij. Tien
Weesper molens zorgden voor de andere grondstof: gemalen graan. Ook waren er vele
wasserijen in Weesp.
In het begin van de zeventiende eeuw wordt een vaan/erbinding gemaakt tussen Amsterdam
en de Vecht: de Weesper trekvaart. Handelsverkeer, passagiersven/oer en sluisgelden
droegen bij tot de bloei van de stad. Tegenwoordig is de Vecht vooral het domein van de
plezien/aart. Dat verleent Weesp in de zomer een bijzonder levendig karakter.

Weesp en andere industrie
ln 1850 vestigt zich een kleine chocoladefabriek in Weesp: Van Houten. Meer dan een eeuw
lang heeft dit bedrijf zijn stempel op Weesp gedrukt. De fabriek had in zijn hoogtijdagen 1000
werknemers. Ook is er in Weesp lange tijd porselein geproduceerd. Het was het eerste
Hollandse porselein. Een bijzondere collectie daan/an is te bewonderen in het Museum
Weesp en in het Rijksmuseum in Amsterdam. ln de twintigste eeuw was er belangrijke rol in
de lokale economie weggelegd voor de firma Geesink die machines produceerde en voor
fietsfabriek “De Magneet'. Ten slotte kent Weesp sinds 1930 farmaceutische industrie. De
huidige fabriek van Abbott is daaruit voortgekomen en is een grote werkgever in Weesp.

Weesp heeft ook een toekomst
Weesp heeft een eigen karakter. ln de toekomstgesprekken met Weespers werd Weesp
omschreven als 'een no nonsense stad met een dorps karakter' en ook *ons kent ons'. Maar
ook werd Weesp omschreven als een 'plattelandsgemeente met Amsterdamse brutaliteit'. Er
is geen uitgesproken voorkeur voor Gooise Meren of Amsterdam. Je hebt Weespers die zich
meer thuis voelen in Amsterdam, en Weespers die zich beter thuis voelen in Gooise Meren.
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Weesp is strategisch gelegen tussen Amsterdam, Almere en Utrecht. Ook ligt Weesp op het
knooppunt van verschillende verbindingen van snel- en spoorwegen waardoor Weesp goed
bereikbaar is en prima als uitgangspositie kan dienen voor zowel wonen als werken. In de
komende tijd groeit Weesp flink met de bouw van 2750 woningen in de nieuwe wijk
Weespersluis in de Bloemendalerpolder. Deze nieuwe wijk is een waardevolle bijdrage voor
Weesp die veel kansen biedt voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Ook de bedrijventerreinen bieden nog ruimte voor bedrijven om zich verder te ontwikkelen.
Kortom Weesp heeft de toekomst!

Belangrijke waarden en opgaven
De waarden en opgaven hieronder zijn samengesteld uit verschillende bronnen zoals de
structuurvisie, woonvisie, inrichtingsplan sociaal domein, de Toekomstvisie Weesp 2016,
Nota Duurzaam Weesp, gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. De volgorde van de onderwerpen is niet bewust gekozen. Er is dan ook ggeg
sprake van een volgorde in prioriteit.

1. Behoud en versterk de historische waarde van Weesp
Weesp is een vestingstad met veel geschiedenis. De oude binnenstad is met vele
monumenten zoals het stadhuis en de bastions van grote historische waarde en behoren
tot het cultureel erfgoed. Ook buiten de binnenstad zijn mooie gebouwen zoals de
molens en boerderijen te vinden. Het aantrekkelijk maken van het culturele erfgoed voor
bezoekers zonder daarmee afbreuk te doen aan het historische karakter en de
leefbaarheid voor inwoners versterkt deze waarde. ln combinatie met het groene
buitengebied en de Vecht draagt dit bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied als
recreatiegebied. De gemeenschap hecht er veel belang aan dat er ook in de toekomst
blijvend ge`|'nvesteerd wordt in het culturele erfgoed.

Opgaven:
- ln standhouden en versterken waarde van cultureel erfgoed.

2. Behoud en versterk open (rivier)|andschap
Behalve het historisch karakter van de binnenstad wordt Weesp omringt door water en
een open landschap. De Vecht is voor de kwaliteit en herkenbaarheidvan
Weesp van groot belang. We willen ervoor zorgen dat de Vecht zoveel als mogelijk
zichtbaar en bereikbaar is. Dat geldt ook voor toekomstige ontwikkelingen zoals de
ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. De fraaie veenweide- en Vechtoevergebieden
zijn één van de identiteitsdragers van Weesp en moet daarom gekoesterd worden. We
willen dat dit landschap zoveel als mogelijk toegankelijk is voor de inwoners en
bezoekers van Weesp bijvoorbeeld door het aanleggen van wandel- en fietsroutes en
watersportvoorzieningen.

Voor de Aetsveldsepolder is het onze ambitie dat het open zicht op de polder
gehandhaafd blijft. De ruimte tussen de huidige functies en bebouwing kan zich verder
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ontwikkelen mits deze ontwikkeling een bijdrage levert aan de bestaande toeristisch-
recreatieve of sportieve voorzieningen. We denken aan functies die het
verzorgingsgebied van Weesp overstijgen zoals een golfbaan of saunacomplex.
Kleinschalige toeristische overnachtingsmogelijkheden kunnen we ons daarbij
voorstellen.

ln de Bloemendalerpolder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe wijk
Weespersluis. Het is voor ons van groot belang dat de huidige afgesproken verhouding
tussen bebouwing, water en groen in stand blijft. Goede verbinding van deze nieuwe wijk
aan het oude Weesp heeft voor Weesp een hoge prioriteit.

Opgaven:
- Het aanleggen van fiets- en wandelroutes en watersportvoorzieningen.
- Open zicht op en in de Aetsveldsepolder handhaven.
- De afgesproken verhouding tussen bebouwing, water en groen in de

Bloemendalerpolder in standhouden.

3. Wonen: Toegankelijkheid woningmarkt
Laagdrempelige toegang tot huisvesting is een belangrijk aandachtspunt. Met name voor
jongeren, zo werd geconstateerd in de toekomstgesprekken, is het op dit moment
moeilijk om passende huisvesting te vinden in Weesp. Het is voor ons van groot belang
dat er voldoende woonruimte is voor alle doelgroepen. Wij vinden dat de wachttijden voor
een huun/voning voor inwoners van Weesp niet verder op mogen lopen. Daarom zetten
we in op het versterken van de betaalbare huurvoorraad. De gemeenteraad heeft bij de
woonvisie 2016 de ambitie uitgesproken om de sociale woningvoorraad (huur en koop)
met 400 huizen te vergroten. Een goede toegang daartoe van de Weesper inwoners is
erg belangrijk. We willen dat Weespers voorrang krijgen voor huizen in Weesp. Ook
willen we dat initiatieven voor nieuwe woonvormenworden getaciliteerd. Harmonisering
van woonruimtetoewijzingsregels bij huurwoningen (doelgroepen/sociaal/midden)en
toewijzing bij koopprojecten, mogen door een kwantitatieve oververtegenwoordiging uit
de nieuwe gemeente niet leiden tot ontwrichting van sociale verbanden en kansen voor
inwoners van de stad Weesp.

Opgaven:
- Voldoende betaalbare woonruimte voor alle doelgroepen en goede toegang en

voorrang daartoe voor Weesper inwoners.
- Vergroten van de woningvoorraad met 400 sociale huur- en koopwoningen.
- Initiatieven voor nieuwe woonvormen faciliteren.

4. Bedrijvigheid en economie: Weesp als werkstad en waterstad, belangrijke
economische en recreatieve waarde, diversiteit

Als gemeente willen we ons sterk maken voor het bieden van de juiste voon/vaarden voor
het behoud van bestaande bedrijvigheid door een goed vestigings- en
ondernemingsklimaat. Dat houdt onder meer in dat we de openbare ruimte en de
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bereikbaarheid van de bedrijvenlocaties en het centrum up to date willen houden. De
economische ontwikkelingen staan niet stil. Door gaan met het revitaliseren van onze
bedrijventerreinen zijn in dat kader erg belangrijk. De binnenstad is voor onze economie
van groot belang. We zetten in op versterken van de binnenstad zodat deze vitaal en
leefbaar blijft. De versterking betreft- vanuit werkgelegenheidsperspectiet- zowel
detailhandel en horeca als ook de recreatieve ontwikkelingen. Recreatie en toerisme zijn
een belangrijke bron van economische ontwikkeling. Weesp is een Waterstad. De Vecht
is een belangrijke toeristische vaarroute. Waterrecreatie biedt belangrijke kansen voor
economische ontwikkeling. ln dat kader is het belangrijk dat bijvoorbeeld onze havens
goed toegankelijk en uitgerust zijn. De Vecht maakt deel uit van de 'staande mastroute'.
Het is bij de uitbreiding van het spoor in het kader van OV-SAAL van groot belang dat er
regelmatige brugopeningen van de spoorbrug over de Vecht blijven om deze schepen te
kunnen blijven ontvangen. We willen bij onze nieuw te ontwikkelen woongebieden maar
ook bij herstructurering, binnen (milieu-)kaders, ruimte bieden voor kleinschalig werken.
De landbouw is van groot belang voor een vitaal buitengebied. Van oudsher wordt ons
buitengebied primair gekenmerkt door de agrarische functie. ln algemene zin zoeken we
een balans tussen de economische activiteiten en bescherming van natuur, berging van
water, recreatiemogelijkheden en behoud van de waardevolle veenweide- en
Vechtweidegebieden. We zien voor de agrarische bedrijven ook een belangrijke rol in
agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Opgaven:
- Revitaliseren bedrijventerreinen door te investeren in openbare ruimte, veiligheid,

gevelrenovatiefonds en versterkte coördinatie.
- Versterken economische bijdrage binnenstad door meer mogelijkheden te bieden

voor detailhandel, horeca en recreatieve ontwikkelingen, waarbij oog is voor een
goede balans met de leefbaarheid voor inwoners.

- Ontwikkelen mogelijkheden waterrecreatie en zorgen voor regelmatige
brugopeningen in de spoorbrug over de Vecht.

- Mogelijkheden bieden voor kleinschalig werken in woongebieden bij nieuwe
ontwikkelingen en herstructurering.

5. Infrastructuur: verkeer en vervoer, openbaar vervoer verbeteren,
bereikbaarheid

Weesp ligt op een knooppunt van belangrijke wegen en spoorwegen tussen Amsterdam,
Almere en Hilversum. Het is belangrijk dat de huidige goede verbindingen via spoor en
wegen worden behouden. Een groot project daarin is het spoorproject OV-SAAL. Het
spoor bij Weesp wordt verbreed en het station misschien verplaatst. Een grote uitdaging
voor Weesp. Voor ons is het belangrijk dat er een goede verbinding komt tussen de
nieuwe wijk in de Bloemendalerpolder en de rest van Weesp. Dit geldt met name voor
voetgangers en fietsers. Ook is het belangrijk dat de bredere spoorbaan goed wordt
ingepast in de omgeving. Het nieuwe station wordt wat Weesp betreft van hoge kwaliteit.
Voor de wijk Aetsveld is er sprake van een grote barrière met de rest van Weesp door de
provinciale weg N236. Deze barrière willen we graag verkleinen. Op dit moment doen we
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onderzoek naar mobiliteit en parkeervoorzieningen binnen Weesp om deze te kunnen
optimaliseren. Op dit moment zijn er wijken in Weesp zonder openbaar vervoer. Het
openbaar vervoer in Weesp willen we dan ook graag verbeteren. We zouden graag zien
dat bijvoorbeeld de wijk Aetsveld weer wordt aangedaan door een lijnbus. We willen
graag inzetten op het bevorderen van openbaar vervoer in de hele regio. Ook zouden we
graag zien dat er een nachtbus/nachttrein wordt gerealiseerd. ln regionaal verband wordt
gewerkt aan het MIRT-programma Bereikbaarheid Oostkant Amsterdam. Weesp heeft
hierin een belangrijke rol omdat er in ons gebied een groot aantal
bereikbaarheidsopgavenspelen. ln samenhang met andere ruimtelijk-economische
vraagstukken wordt hien/oor naar oplossingen gezocht.

Opgaven:
- Realiseren van een goede stedelijke inpassing van de maatregelen die genomen

worden in het kader van OV-SAAL. Op de lange termijn blijft onze wens, in lijn met de
stationsvisie, dat er een spoortunnel onder de Vecht doorgaat.

- Realiseren van een uitstekende verbinding, waaronder een langzaam
verkeen/erbinding, tussen de nieuwe wijk in de Bloemendalerpolder met de rest van
Weesp.

- Verminderen barrièrewerking N236 door bijvoorbeeld het verlagen van de maximum
snelheid en het verbeteren van de oversteekmogelijkheden.

- Uitvoeren van acties die mogelijk voortkomen uit het mobiliteits- en
parkeeronderzoek.

- Optimaal openbaar ven/oer in alle wijken van Weesp.
- Realiseren van bereikbaarheidsopgaven vanuit de MIRT.

6. Duurzaamheid: Weesp energieneutraal in 2030
De gemeente Weesp heeft in de Nota Duurzaam Weesp het principe van Crad|e-to-
Cradle omarmd. Dit betekent dat de kernwaarden People, Planet en Profit de leidraad
vormen voor de gemeentelijke visie en beleid ten aanzien van duurzaamheid. De
gemeente Weesp heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat
we rekening houden met klimaat maar daarnaast met luchtkwaliteit, uitputting van
voorraden, stijging van woonlasten, economische kansen en afhankelijkheid van
instabiele regio's. Wij zien voor onszelf vooral in een faciliterende, communicerende en
verbindende rol daar waar kansrijke initiatieven ontstaan vanuit de samenleving. De
landelijke doelstellingen uit het energieakkoord zijn leidend naast de regionale projecten
die zijn gestart.

Opgaven:
- Weesp is energieneutraal in 2030.

7. Het huidige voorzieningenniveau blijft behouden
Voorzieningen, zoals winkels, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, sportverenigingen,
sport voorzieningen zoals het zwembad en sporthallen en cultuun/oorzieningen zoals het
theater City of Wesopa en het Museum Weesp zijn belangrijk voor de inwoners. Uit de
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toekomstgesprekken bleek dat inwoners het gevoel hebben dat er de afgelopen jaren
veel voorzieningen zijn verdwenen. Daarom willen we dat het voorzieningenniveau
minimaal op het huidige niveau gehandhaafd wordt. Daarnaast is de openbare ruimte, de
directe leefomgeving van inwoners, erg belangrijk. ln Weesp wordt gewerkt met
kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte. Het behoud van deze kwaliteitsniveaus en de
huidige voorzieningen is in deze tijd van schaalvergroting een belangrijke uitdaging. Ook
in de toekomst is van groot belang dat het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de
leefomgeving op een adequaat niveau blijft voor de leefbaarheid in Weesp.

Opgaven:
- Het huidige voorzieningenniveau in standhouden.
- Investeren in het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte op het huidige niveau te

behouden.

8. Huidige sociale voorzieningenniveau moet in stand blijven
Naast het in stand houden van fysieke voorzieningen is het voor de inwoners van Weesp
ook van belang dat de bestaande sociale voorzieningen zoveel mogelijk in stand blijven.
Weesp kent een hoog sociaal voorzieningenniveau met verschillende regelingen voor
inwoners die het bijvoorbeeld financieel moeilijk hebben. Dit geldt uiteraard ook voor
WMO-voorzieningen en de jeugdzorg. Het is heel erg belangrijk dat deze voorzieningen
laagdrempelig toegankelijk zijn. We willen ook graag dat de aanpak van het sociaal
wijkteam behouden blijft. De leden van het Sociaal Wijkteam in Weesp zijn in dienst van
de gemeente. De gemeente heeft hierdoor zelf de directe regie op de uitvoering van de
zorg. ln Weesp fungeert het Sociaal wijkteam als uitvoeringsregisseur, de feitelijke
uitvoering wordt uitbesteed aan maatschappelijke partners. ln dit concept bestaan de
Sociale wijkteams alleen uit medewerkers in dienst van de gemeente, die een klein en
slagvaardig team vormen en een vergaand beslissingsmandaat hebben. Weesp heeft
goede en/aringen met deze manier van werken en wil dit graag behouden.
Schoolkeuzevrijheid en mogelijkheden voor ouders van leerlingen op basisscholen en
voortgezet onderwijs moeten minimaal op huidige Weesper niveau en werkwijze mogelijk
blijven

Opgaven:
- Sociale voorzieningen blijven in stand en worden zo mogelijk versterkt.
- Werkwijze sociaal wijkteam blijft behouden.
- Schoolkeuzevrijheid en de huidige toelatingswerkwijze blijven mogelijk op het huidige

niveau.

9. Gemeenschapszin en het gemeenschapsgevoel in Weesp wordt actief
bevorderd

Gemeenschapszin is iets van de inwoners zelf. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het
rijke verenigingsleven en de vele activiteiten die met name in de zomer plaatsvinden in
het centrum. De gemeente Weesp stimuleert dit nu bijvoorbeeld met subsidies voor
bijvoorbeeld sportverenigingen en culturele instellingen zoals de bibliotheekwerk,
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muziekgezelschappen, theater en het Museum Weesp. Ook werkt de gemeente aan een
goed klimaat waarin de verenigingen en instellingen kunnen werken. Voor de toekomst is
van groot belang dat de gemeenschapszin in Weesp behouden blijft en actief
gestimuleerd wordt. Weesp kent ook een groot aantal evenementen, met name in de
zomermaanden. Deze evenementen dragen bij aan het levendige karakter en de
gemeenschapszin in Weesp. De gemeente heeft bij deze evenementen vaak een grote
faciliterende rol. Het belangrijk dat het mogelijk blijft dat evenementen plaatsvinden en
waar mogelijk ondersteund worden.

Opgaven:
- De gemeenschapszin wordt bevorderd door het verstrekken van subsidies en het

scheppen van een goed klimaat voor sportverenigingen en culturele instellingen.
- De gemeente blijft evenementen faciliteren.

10. Gemeentelijke belastingen blijven op een betaalbaar niveau
Het adequaat uitvoeren van de wettelijke taken en het behouden van de hier beschreven
waarden vraagt een aanzienlijke inspanning van de gemeente. Dit mag er niet toe leiden
dat de kosten voor inwoners en ondernemers onevenredig stijgen. ln de afgelopen jaren
is het tarief voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) volgens de COELO-norm steeds
gemiddeld geweest in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Ook andere
gemeentelijke belastingen, zoals de afvalstoffenheffing en rioolbelastíng zijn nu redelijk
gemiddeld. Ook in de toekomst zullen de tarieven voor OZB en andere gemeentelijke
belastingen op een gemiddeld niveau moeten blijven in vergelijking met andere
gemeenten in de regio.

Opgaven:
- Woonlasten voor inwoners en ondernemers in Weesp blijven maximaal op een

gemiddeld niveau ten opzichte van de COELO-norm.

11. De gemeentelijke dienstverlening blijft minimaal op het huidige kwaliteitsniveau
Veel inwoners hechten er aan dat zij tegen acceptabele kosten ook in de toekomst in
Weesp terecht kunnen voor producten zoals een paspoort of rijbewijs. Ook de
bereikbaarheid van bijvoorbeeld de loketten voor zorg- en inkomensvragen is voor
inwoners van belang. Tegelijkertijd willen we daarbij de laatste ontwikkelingen zoals
verdergaande digitalisering en dienstverlening aan huis op dit gebied stimuleren.
Tegelijkertijd is er voldoende aandacht voor de mensen met minder digitale vaardigheden
en mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed beheersen.

Opgaven:
- Dienstverlening van de gemeente blijft minimaal op het huidige kwaliteitsniveau en

tegen acceptabele kosten bereikbaar.
- inspelen op de verdergaande digitalisering en ontwikkelingen als dienstverlening aan

huis.
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~ Voldoende aandacht voor mensen met minder digitale vaardigheden en mensen die
de taal niet goed beheersen.

12. Afstand tussen burger en bestuur blijft zo kort mogelijk, ruimte voor eigen
initiatief

Veel Weespers zijn bang dat verregaande samenwerking hoe dan ook negatieve
gevolgen heeft voor de afstand tussen burger en bestuur. ln de toekomstgesprekken
werd aangeven dat inwoners bang zijn dat hun vertegenwoordiging 'homeopathisch
verdunt' bij een samenwerking met een andere gemeente. Weespers hebben over het
algemeen korte lijnen met hun ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Die
laagdrempelige overlegstructuur mag niet verloren gaan. Er wordt gevreesd dat alle
beslissingen over Weesp straks gemaakt worden door mensen die Weesp niet kennen
en niet weten wat er speelt. Het is belangrijk dat Weespers een stem houden over de
beslissingen over Weesp.

Ook participatie is voor onze inwoners erg belangrijk. Uit het recente
bestuurskrachtonderzoekbleek dat er voor de gemeente veel ruimte voor verbetering is.
Landelijke ontwikkelingen laten zien dat inwoners en ondernemers steeds meer zelf
initiatieven ontplooien om bijvoorbeeld hun eigen leefomgeving te verbeteren ofte zorgen
voor mensen die hulp nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat dergelijke initiatieven
gestimuleerd worden. Hien/oor is oprechte betrokkenheid van de gemeente nodig. De
gemeente kan niet alles zelf doen maar kan wel zorgen voor de goede omstandigheden.
Korte lijnen tussen burger en bestuur zijn daan/oor van levensbelang. Het kan niet zo zijn
dat goede initiatieven stranden in de ambtelijke en bestuurlijke molen.

Opgaven:
- Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Weesp

blijven betrokken en houden invloed bij beslissingen die Weesp aangaan.
- Eigen initiatief van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke

organisaties wordt gestimuleerd.

13. Veiligheidsniveau blijft behouden
Veel inwoners van Weesp maken zich zorgen over een toenemende criminaliteit mocht
Weesp de samenwerking kiezen met de gemeente Amsterdam. Een veilige
woonomgeving is van groot belang voor onze inwoners. Het huidige veiligheidsniveau
willen we dan ook graag behouden. Aanwezigheid van politie in Weesp zien we het liefst
uitgebreid worden.

Opgaven:
- Het huidige veiligheidsniveau blijft behouden.

14. Geleidelijk proces toekomstvisie: Ambtelijke en bestuurlijke overgang
Zowel Gooise Meren als Amsterdam heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor in
ieder geval een ambtelijke fusie die wellicht op termijn gevolgd wordt door een
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bestuurlijke fusie. Dit heeft grote gevolgen voor onze medewerkers. Het is voor ons
belangrijk dat de organisatie en daarmee medewerkers van de gemeente Weesp op een
goede manier worden ingevoegd in de bestaande organisatie. Als dat niet mogelijk is
moet er voor deze medewerker(s) een passende oplossing worden gevonden. Onze
medewerkers bezitten veel lokale kennis en zijn laagdrempelig toegankelijk voor onze
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het is van belang dat deze kennis,
en/aring en kwaliteiten niet verloren gaan. We willen dat er duidelijk herkenbare
aanspreekpunten blijven voor inwoners. Ook is de inbreng van Weesp bij de integratie
van beleid en processen belangrijk voor ons. Wij begrijpen dat er processen en beleid op
elkaar afgestemd moeten worden maar dit willen we zoveel mogelijk in overleg doen.

Opgaven:
- De medewerkers van de gemeente Weesp worden op een goede manier opgenomen

in de bestaande organisatie. Als dat niet mogelijk is wordt een passende oplossing
geboden. De kennis en ervaring van en met de lokale situatie gaat niet verloren en
wordt ingezet ten goede van Weesp.
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