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Brief Beslu itvormingsprocedu re MRA Sa menwerki ngsafspraken

Geachte leden van de raad,

Op 18 oktober 2021 heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de derde en tevens definitieve versie

van de MRA Samenwerkingsafspraken toegestuurd naar de MRA deelnemers. De definitieve versie van

de Samenwerkingsafspraken MRA is een uitwerking van drie jaar aan verkenning en ontwikkeling van

nieuwe samenwerking tussen de MRA deelnemers'

De aanleiding tot deze nieuwe Samenwerkingsafspraken is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in

2019 naar het functioneren van de MRA. De Regiegroep van de MRA is met de opvolging van de

aanbevelingen die daaruit voortkwamen aan de slag gegaan. Daartoe is een bestuurlijke

Transitiecommissie gevormd die in maart 2021 een eerste voorstel aan de deelnemers van de MRA

heeft voorgelegd. Over dit voorstel heeft de raad van Bloemendaal in haar vergadering van 15 april

2O2L haar zienswijze vastgesteld (2021000944). Ook de andere deelnemers hebben hun zienswijze of

wensen en bedenkingen gegeven. De Transitiecommissie heeft op basis van de reacties van de

deelnemers vervolgens een conceptvoorstel gemaakt getiteld Samenwerkingsafspraken Metropoolregio

Amsterdam.

Dit concept is door de Regiegroep van de MRA op 7 juli besproken en op 12 juli aan alle Raden en

Staten gestuurd voor een reactie. Over dit voorstel heeft de raad van Bloemendaal in haar vergadering

van 16 september 2O2I haar zienswijze vastgesteld (202LAA2448). Ook andere deelnemers hebben

hun zienswijze of wensen en bedenkingen gegeven. De Transitiecommissie heeft op basis van deze

reacties wederom een voorstel gemaakt, ditmaal getiteld Definitieve Samenwerkingsafspraken

M etro pool reg i o Am sterda m.

De Raad heeft tweemaal de mogelijkheid gehad om een Zienswijze in te dienen, waarop de MRA een

reactie heeft gestuurd. Hierbij zijn de meeste onderwerpen van de Zienswijzen van de Raad van

Bloemendaal overgenomen in de Definitieve versie.
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De vraag is of en hoe de Bloemendaalse gemeenteraad nog iets meegeeft aan de MRA over deze
definitieve versie van de samenwerkingsafspraken. Gelet op de korte termijnen heeft het geen
toegevoegde waarde om een raadsvoorstel hierover voor te leggen aan de gemeenteraad. De
gemeenten in de regio kiezen voor verschillende trajecten. Een enkele laat er toch nog een
raadsvoorstel over vaststellen, enkele andere kiezen ervoor om vaststelling door uitsluitend het
College te laten plaatsvinden en weer andere kiezen ervoor om een zienswijze te laten vaststellen door
de raadscommissie.

Gelet op het belang, stel ik hierbij voor om de laatste MRA stukken ter informatie en oriëntatie voor te
leggen aan de Commissie Bestuur en Middelen van 2 december 202t. Mocht daar nog een krachtig en
breed gedragen punt naar voren gebracht worden dat kennisgeving verdient aan de MRA, dan zal ik
daar als burgemeester uitvoering aan geven zodat dit punt nog tijdig (voor de definitieve
bekrachtiging) bekend is bij de MRA.
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Met vriendelijke groet,

burgemeester van Bloemendaal,

urgemeester


