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Samenvatting
Vooruitlopend op de fusie tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam per 24 maart 2022 
wordt instemming gevraagd aan de colleges en gemeenteraden van deelnemende 
gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam (Veilig Thuis en 
Centrum Seksueel Geweld) om Weesp per 1 januari 2022 te laten toetreden tot deze 
regeling. Deze toetreding duurt totdat Weesp per 24 maart 2022 onderdeel zal uitmaken 
van de gemeente Amsterdam.

Wat is de juridische grondslag?
De juridische grondslag ligt in Wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Weesp en 
Amsterdam, artikel 12; Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 1, tweede en derde 
lid, op basis waarvan de colleges besluiten tot toetreden tot de betreffende 
gemeenschappelijke regelingen, nadat de raden toestemming voor dit besluit hebben 
verleend. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Op 11 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herindeling 
van de gemeenten Weesp en Amsterdam. De beoogde fusiedatum is 24 maart 2022. In 
het genoemde wetsvoorstel is vastgelegd om wijzigingen van de wettelijk geregelde 
samenwerkingsverbanden - die van kracht zijn voor een gebied waarvan de omvang bij 
of krachtens de wet is vastgesteld - al per 1 januari 2022 in te laten gaan. 
Dit betreft de veiligheidsregio’s, de gemeentelijke gezondheidsdiensten en de 
omgevingsdiensten. De regering wil hiermee voorkomen dat er lopende het jaar een 
verandering dient plaats te vinden, met gebroken boekjaren en ingewikkelde 
berekeningen van gemeentelijke bijdragen als gevolg. De gemeente Weesp dient echter 
wel formeel toe te treden tot deze GR-en voor de periode 1 januari 2022 tot 24 maart 
2022. Na de datum van herindeling is het grondgebied van Weesp toegevoegd aan 
Amsterdam en is Weesp geen zelfstandig deelnemer meer aan de gemeenschappelijke 
regeling. Ook dit is verankerd in de Wet herindeling van de gemeenten Amsterdam en 
Weesp en in de Bijlage bij artikel 8 van de Wet Veiligheidsregio’s

Waarom dit raadsvoorstel?
Zie voorgeschiedenis.

Wat gaan we doen?
Het voorstel voor toetreding van Weesp vloeit voor uit het wetsvoorstel Herindeling van 
de gemeenten Weesp en Amsterdam. Hierin is vastgelegd om wijzigingen van de 
wettelijk geregelde samenwerkingsverbanden - die van kracht zijn voor een gebied 
waarvan de omvang bij of krachtens de wet is vastgesteld - al per 1 januari 2022 in te 
laten gaan. Terwijl de bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam op 
24 maart 2022 plaatsvindt. In de tussenliggende periode van 1 januari tot 24 maart 2022 
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dient Weesp als zelfstandige gemeente toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling 
GGD Amsterdam. De betreffende Gemeenschappelijke Regeling moet hierop worden 
aangepast en de colleges en raden dienen hiermee in te stemmen. Vanaf 24 maart 2022 
is de gemeente Amsterdam de rechtsopvolger en is het grondgebied van Weesp 
toegevoegd aan Amsterdam. 

Wat is het maatschappelijke effect?
Instemming met dit voorstel vloeit voort uit de voorgenomen fusie tussen de gemeente 
Weesp met gemeente Amsterdam en is een formaliteit die als zodanig geen 
maatschappelijk effect heeft.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De GR GGD Amsterdam - Amstelland moet worden aangepast vanwege de fusie tussen 
de Amsterdam en Weesp en de betreffende colleges en gemeenteraden dienen hiermee 
in te stemmen.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Nodig is dat de college’s en raden van alle gemeenten die deelnemen aan de GR GGD 
Amsterdam voor 1 januari 2022 instemmen met het voornemen om de 
Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam (Veilig Thuis en Centrum Seksueel 
Geweld) te wijzigen waardoor de gemeente Weesp voor de periode van 1 januari 2022 
tot 24 maart 2022 toetreedt als deelnemer van deze regeling. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De gemeenten Amsterdam, de Amstellandgemeenten en de gemeente Weesp zijn 
betrokken. De wijziging van de regeling zal na behandeling in de gemeenteraden in alle 
gemeenten op de gebruikelijke wijze gepubliceerd worden in de gemeentelijke media en 
op de website van de gemeenten. De aangepaste regeling als geheel zal door gemeente 
Amsterdam gepubliceerd worden.

Wat is het vervolg?
Het besluit over de wijziging van de regeling zal na behandeling in de gemeenteraden in 
alle betrokken gemeenten en in de Staatscourant worden gepubliceerd. De aangepaste 
regeling als geheel zal door gemeente Amsterdam gepubliceerd worden.

Hoe monitoren en evalueren we?
n.v.t.
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