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Onderwcrp
TerugkoppelÍng raad ontvangst definítieve fusierapportage Risse - Westrom

Voorstel
1. Kennis te nemen van de reacties van de Coördinatiegroep FusÍe op uw brief van 22

juni 2016.
2- De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatÍebrief.

lnleiding
De voorbereidíngen voor een fusie tussen Risse en Westrom zijn in volle gang. Om het
proces succesvol te laten verlopen, is het van belang dat aan atle gestelde voorwaarden
wordt vofdaan. In dat kader heeft u op 2L junijt. besloten (BW-009677) om de
Coördinatiegroep Fusie te wijzen op de uiterste ínleverdatum van de definitieve
fusierapportage (zie bijlage 2). Hierop heeft de Coördinatiegroep Fusie twee read¡es
gestuurd (zie bijlagen 3 en 4).

Bcoogd effect/doel
7. Uw college kennis te laten nemen van de react¡es van de Coördinatiegroep Fusíe.
2- De raad te informeren over uw brief van 22 juni 2016 en de reacties hierop.

Argumenten
1) Het voorstel van de Coördinatíegroep Fusie wijkt af van de gestelde voorwaarde.

Hierover dient de raad te worden geinformeerd.

De raad heeft onder voorwaarden ingestemd met een fusie per 1 januari 2017 (RAD-
001084). Eén van deze voorwaarden luídt:

Aan uw Raad dient vóór 1 oktober 2016 een rapportage te worden voorgelegd of Westrom
-naar de mening van het college- aan alle voorwaarden heeft voldaan.
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In de bríef van 14 juli 2016 geeft de Coördinatiegroep Fusie het volgende aan:
"Bij het maken van de planning om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, heeft de
coördinatiegroep fusie zích te weinig gerealiseerd welke doorlooptiJd het gemeentelijk
proces vraagt. De coördinatiegroep fusie heeft onvoldoende rekening gehouden met de
tiid die nodig îs voor de ambtelijke voorbereiding en behandeling in het college alvorens
de stukken kunnen worden doorgeleid naarde raad-

Het vorenstaande impliceert dat w¡j vóór 7 oktober 2076 de eindnpporþge aanbieden aan
de acht deelnemende gemeenten, ofiat behandeling en besluituorming ìn de raden kan
plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2016. Hoewel wij ons realiseren hiermee formeel
niet te voldoen aan de gestelde nndvoorwaarde, vertrouwen wij ercp dat d¡t - gelet op
het gezamenlijke belang om tot een succesvolle afronding van het fusietraject te komen -
niet tot onoverkomelijke beauaren leidt."

De raad dient over deze reactie te worden geïnformeerd, zodat hij in de gelegenheid wordt
gesteld om zich over deze wijziging te beraden.

Kanttekcningen
Niet van toepassing

Financiëlc, perconele en iuridische gcvolgen
Niet van toepass¡ng.

Uihroering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie
De raad dient door middel van een raadsinformatiebrief te worden geïnformeerd.

Ovcrlca gevoerd met
fntern:
Frank van Beeck (beleidscoördinator OCSW)

Bijlagen
1) Raadsinformatiebrief
2) Brief college d.d.zzjuni 2016
3) 1e react¡e Coördinatiegroep Fusie d.d. 29 juni 2016
4) 2'reactie Coördinatiegroep Fusie d.d. t4 julí 2016
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Leden van de gemeenteraad
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Weert, 26 juli 2016

Onderwerp : OnWangstdatumdefinitievefusierapportage

Geachte raadsleden,

De voorbereidingen voor een fusie tussen Risse en Westrom zijn in volle gang. Om het
proces succesvol te laten verlopen, is het van belang dat aan a¡le gestelde voonruaarden
wordt voldaan. In dat kader hebben wij op 21 junijl. besloten om de Coördinatiegroep
Fusie te wijzen op de uiterste inleverdatum van de definitieve fusierapportage (BW-
009677). Hierop heeft de Coördinatiegroep Fusie twee reacties gestuurd. Onze brief en de
reacties van de coördinatiegroep z¡jn aan deze raadsinformatiebrief toegevoegd.
Aangezien het voorstel van de Coördinatiegroep Fusie afuvijkt van de gestelde voorwaarde,
willen wij u hierover informeren.

De voorwaarde in kwestíe luidt:

Aan uw Raad dient vóór 1 oktober 2016 een rapportage te worden voorgelegd of Westrom
-naar de meni van het col aan alle e voorwaarden heeft voldaan.

Wij hebben de Coördinatíegroep Fusíe erop gewezen dat -om aan deze voorwaarde te
kunnen voldoen- de afsluitende rappoftage uiterlijk 1 september a.s. in ons bezit moet
zijn.
In de brief van 14 juli 2016 geeft de Coördinatiegroep Fusie echter het volgende aan:
"Bii het maken van de planning om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, heeft de
coördinatiegroep fusie zich te weinig gerealiseerd welke doorlooptijd het gemeentetijk
proces vraagt. De coördinatiegroep fusie heeft onvoldoende rekening gehouden met de
tijd die nodig ís voor de ambtelijke voorbereiding en behandeling in het cotlege alvorens
de stukken kunnen worden doorgeleid naar de raad.

Het vorenstaande impliceert dat wij vóór 1 oktoþer 2016 de eindrapportage aanbieden aan
de acht deelnemende gemeenten, opdat behandeling en besluitvorming in de raden kan
plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2076. Hoewel wij ons realiseren hiermee formeel
niet te voldoen aan de gestelde randvoorwaarde, vertrouwen wij erop dat dit - gelet op
het gezamenlijke belang om tot een succesvolle afronding van het fusietnject te komen -
niet tot onoverkomelijke bezwaren leidt."

Wij veftrouwen erop u hiermee voldoende eerd te hebben

Met vriende groet,
bu uders,

'-".. ,".-._, l\È

M.H.F H

loco-burgemeester

B¡Jlagen:
1) kople brlef college d.d. 22 jun¡ 2016
Z) kople reactles Coördinatiegroep Fusie d.d, 29 iufi' 2Of6 en t4 Juü

Correspondent¡e: Postbus AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mait: gemeente@weert.nt
website: www.weert.nl - Twitter: www.twltter.com/gemeenteweert
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Coördlnatlegroep Risse - Westrom
t.a.v. de voorzitter
p/a Postbus 1117
6040 KC ROERJ'4OND

weert' 22 juni 2016

Onderwerp : Fusierapportage RÍsse - Westrom

Geachte voozítter,

De voo¡bereidingen voor een eventuefe fusie tussen De Risse en Westrom zíjn ¡n volle
gang- Om het proces s.rrÍcesvol !e latgn verlopen, ¡s het van belang dat aan álte gestelde
voorwaarden wordt voldaan. Volledigheidshalve sh¡ren wij u daarom deze brief_

Eén van de gestelde voon¡aarden luidt:
Aan uw Raad dìent vóór 7 oktober 2016 een npporfuge te worden voorgelqd ol Westrom
-naar de men¡ng van het college- aan alle gesætae võorwaatden heeftioldãan.

om aan deze voorwaa¡le te kunne¡ votdoen, dient de afsfuitende rapportage in de
gemeente Weert uiterlÍjk in het college van 20 september a.s. te worden be.-handeld.
Rekenlng houdende met de arnbtelflke wer{<zaam'heden die h¡eraan vooraf gaan, zal de
eindrapportage uíterlijk op 1 september a.s. in ons bezit moeten zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke

wllhelmtnaslng.l 101
CorrespondcnBe: postbus 950, 6000 AZ Weert

lelefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeenre@weert,nl
Webslte: www,r,yeert,nl - Twitter: www.twltter.cóm/gêmeenteweert
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Gemeente Weert
Ter attentie van het College van B&W
Postbus 950

6000 AZ Weert

Betreft reactie op schrijven d d 22-06-2016 inzake fusierapportage
Datum: f9 juni 2016
Ons kenmerk: Z94IASBNZDB

Geacht college,

Op27 juni jl. hebben wij uw schrijven d.d.22juni20'16 met als onderwerp'Fusierapportage Risse -
Westrom', in goede orde ontvangen.

Uw brief wordt in de eerstvolgende vergadering van de coÖrdinatiegroep fusie d.d. 1 1 juli a.s behandeld.
Mede gelet op het feit dat twee dagen leter (op 13 juli) de raadsinformatiebijeenkomst plaatsvindt, waarin
ook zal worden gesproken over de voortgang van het fusieproces in relatie tot de gestelde
randvoorwaarden, zullen wíj inhoudelijk niet eerder op uw brief (kunnen) reageren dan medio juli.

Op dat moment bezien wíj ook hoe de verdere voortgang van het proces met de andere deelnemende
gemeenten kan worden afgestemd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment gefnformeerd te hebben

Met vriendelijke groet,

Namens de Coördinatiegroep Fusie,

C.H. Smeets-Palmen

^r'1al:;.:tÌi, 
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Gemeente Weert
Ter attentie van het College van B&W

Postbus 950

6000 AZ Weert

KOPiÊ NA¡qis

BetrefÍ Vervolgreactie op schrijven d.d. 22-06-2016 inzake fusierapportage
Datum: 14 juli 2016
Ons kenmerk: 3OO/ASBruZWZCF

Geacht eollege,

Bijschrijven d.d. 29 juni hebben wijeen reactie gegeven op uw brief d.d.22 juni 2016 met als onderuerp
'Fusierapportage Risse - Westrom'. Wij hebben daarin aangegeven uw brief in de eerstvolgende
vergadering van de coördinatiegroep fusie d.d. 11 juli te behandelen.

Deze vergadering heeft inmíddels plaatsgevonden. Evenals de raadsinformatiebijeenkomst waarin
gesproken is over de voortgang van het fusieproces in relatíe tot de gestelde randvoon¡vaarden.

ln voorliggend schrijven wensen wij gaarne inhoudelijk nader in te gaan op uw schrijven d.d. 22 juni
2016.

Eén van de gestelde randvooruvaarden luidt:

Aan het college te verzoe4en de raad vóór 1 oktober 2016 een rapportage voorte leggen of Westrom,
naar de mening van het college, aan alle gestelde vooruaarden heeft voldaan en - indien deze analyse
positief is, aan de raad een rappoñage voor te leggen hoe de transitie naar de nÌeuwe arganisatie wordt
voorbereid en uitgevoerd. Onderdeel hìervan ls een plan van aanpak voor cultuuruerandering van
medewerkers.

Bij het maken van de planning om aan deze voonruaarde te kunnen voldoen, heeft de coördinatiegroep
fusie zich te weinig gerealiseerd welke doorlooptijd het gemeentelijk proces vraagt. De coÖrd¡natiegroep
fusie heeft onvoldoende rekening gehouden met de tijd die nodig is voor de ambtelijke voorbereiding en
behandefing in het college alvorens de stukken kunnen worden doorgeleid naar de raad.

Het vorenstaande impliceert dat wij vóór 1 oktober 2016 de eindrapportage aanbieden aan de acht
deelnemende gemeenten, opdat behandeling en besluitvorming in de raden kan plaatsvinden in het
laatste kwartaal van 2016. Hoewelwij ons realiseren hiermee formeel niet te voldoen aan de gestelde

randvooruvaarde, vertrouwen wij erop dat dit - gelet op het gezamenlijke belang om tot een succesvolle
afronding van het fusietraject te komen - niet tot onoverkomelijke bezwaren leidt.

+ westrom

Met vriendelij lçgfoet,
Namens ¿e lpbvÁinatiegroep Fusie,

Mevptffc
voozittè¡/

.H. Smeets-Palmen
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