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Vraag: 

Recent verscheen een artikel in de regionale pers over ontwikkelingen binnen de MRA. 

Er worden stappen gezet om tot herstructurering van de organisatie te komen en een beperkt aantal 

prioriteiten te benoemen die leiden zijn voor de nieuwe MRA-organisatie. 

 

In eerdere discussies in commissie en raad is het gebrek aan daadkracht aan de orde geweest: bijna 

2/3 van de stoplichten in de periodieke voortgangsrapportages waren rood of oranje. 

Ofwel zoals wordt gezegd: ’…de MRA is heel beschouwend, maar moet nu ook de handjes uit de 
mouwen gaan steken…’. 
 

Het CDA en Zelfstandig Bloemendaal hebben over dit proces de volgende vragen: 

 

Vraag 1 –  

In november heeft dhr. Verwaayen groepsgesprekken gevoerd met alle deelnemende organisaties. 

Kan de burgemeester aangeven welke thema’s voor Bloemendaal zijn ingebracht?  
 

Vraag 2 –  

N.a.v. de gesprekken heeft dhr. Verwaayen op 2 december een advies gepresenteerd aan de 

regiegroep.  

Is de burgemeester de mening toegedaan - gelet op de stelling in het advies - dat het huidige 

besturingsmodel en de werkwijze van de MRA niet voldoet en zo ja, waarop is dat gebaseerd? 

 

Vraag 3 –  

Zijn naar mening van de burgemeester de belangen van Bloemendaal in rapport en presentatie 

voldoende weergegeven? 

 

Vraag 4 –  

Vanaf januari dit jaar hebben portefeuillehouders In verschillende de raden geïnformeerd, zijn 

vragen gesteld, discussies gevoerd en werden zienswijzen ingediend.  

Waarom heeft de burgemeester de raad niet geïnformeerd over het voorgestelde advies en het 

beoogde tijdspad? Immers in maart dienen de raden te besluiten (!) en de nieuwe organisatievorm 

zou voor het zomerreces vorm moeten krijgen.  

 

Vraag 5 –  

Burgemeester Halsema is beoogd voorzitter van de nieuw organisatie. Zij stelt in haar ‘State of the 
region’ op 2 december jl.   ‘…dat samenwerking afgedwongen wordt…’.  
Op welke wijze heeft Bloemendaal nog invloed op de processen in de nieuwe structuur?  

NB – na een kleine inventarisatie wordt door verschillende kleinere gemeente binnen de MRA zeer 

kritisch naar deze ontwikkeling gekeken. Er zijn zorgen dat de grotere spelers de agenda en 

speerpunten bepalen zoals woningbouw, mobiliteit, economische ontwikkeling en recreatie. 

 



Vraag 6 –  

Er wordt gesproken over slagvaardigheid en draagvlak (ofwel democratische legitimiteit): dat zijn 

echter geen afzonderlijke begrippen maar communicerende vaten. 

Meer ruimte voor draagvlak gaat ten koste van slagvaardigheid en andersom.  

Hoe denkt de burgemeester dat het voorgestelde model (algemene vergadering, bestuur en directie) 

tegemoetkomt aan de behoefte aan democratische legitimiteit van het lokale bestuur?  

 

Vraag 7 –  

Wat zijn de gevolgen van de vernieuwde structuur voor het financiële kader (bijdragen van alle 

deelnemers) en de nieuwe bevoegdheden van het bestuur? 

 

Vraag 8 –  

Hoe gaat de burgemeester de ontwikkelingen rond de MRA beter voor het voetlicht van commissie 

en raad brengen? 

Voorgesteld wordt dit als onderdeel van projectenlijst maandelijks te bespreken.  

 

Vraag 9 – 

De burgemeester van Amsterdam heeft aangegeven bezoeken af te leggen in de metropoolregio.  

Wil de burgemeester haar uitnodigen om met de raad van gedachten te wisselen over zaken die voor 

kleinere gemeenten zoals Bloemendaal van belang zijn binnen de MRA, bv. in een beeldvormende 

avond.  

 

 


