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Weesp beweegt richting Amsterdam

 Verkiezingen maart 2018 Raadgevend 

Referendum 57,4 procent voor Amsterdam -

42,6 procent voor Gooise Meren – daarna 

gemeentebesluit. 

 1 juni 2019 ambtelijke fusie

 Bestuurlijke fusie maart 2022 of 2026

 De laatste keer dat een gemeente vrijwillig 

met Amsterdam wilde fuseren was in 1921. 

Het ging toen om Ransdorp, Buiksloot en 

Schellingwoude, die zwaar getroffen waren 

door de watersnood van 1916.



Weesp moest kiezen 

 Een fusieproces van 12 jaar verlamt de gemeentelijke 

overheid van Weesp.

 Een eerder fusieproces met Gooise Meren is op een VVD 

lobby vanuit Bussum in de Tweede Kamer in mei 2012 stuk 

gelopen. 

 De schaal van de gemeente is te klein om bestaande en 

toekomstige taken voor inwoners goed uit te voeren. 

 Als we kiezen dan voor het beste van de inwoners van 

Weesp.



Maar is het ook het beste voor 

Amsterdam?

 Ja. 

 Ervaring met toekomstige samenwerkingen met andere naburige 

gemeenten.

 Versterken van zeggenschap in een lokale situatie die kritisch is voor 

bereikbaarheid van Amsterdam – openbaar vervoer – fiets – auto’s.

 Kans voor bestuurlijke vernieuwing – inrichten van nabijheid van 

bestuur.

 Toevoegen van prachtige stad – parel aan de Vecht – aan het 

parelsnoer van Amsterdam.

 Kans om de groene gordel van Amsterdam structureel te versterken 

aan de oostelijke kant. 



Uitdagingen voor 
Weesp en Amsterdam

 Ambtelijke invlechting moet 
aantoonbaar leiden tot voordelen –
inhoudelijke en financiële – vanuit 
schaalgrootte.

 Meenemen van inwoners van Weesp en 
Amsterdam in het proces dat sterk 
systemisch is, maar voor burgers 
emotioneel kan zijn. 

 Een tijdige besluitvorming over de 
beoogde datum voor de bestuurlijke 
fusie 2022 of 2026.

 Voldoende draagvlak in de 
gemeenteraden van Amsterdam en 
Weesp.

 Behoud van voor Weespers belangrijke 
kernwaarden en identiteitselementen –
bijvoorbeeld bestemming van het 
historische Stadhuis.
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