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Ontwerpbegroting 2021 en
lnvesteringsagenda Mobiliteit

Ontwerpbegroting 2021
I nvesteringsagenda Mobil iteit

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft op 11 juni 2O2O de Ontwerpbegroting 2021 en

de concept lnvesteringsagenda Mobiliteit goedgekeurd. De Ontwerpbegroting 2021 geeft een inhoudelijke

uitwerking van onze activiteiten en programmering voor 2O2L. De lnvesteringsagenda Mobiliteit geeft, na

uitgebreide consultatie bij gemeenten, inzicht in de projecten en activiteiten waarmee de Vervoerregio in

de komende jaren uitvoering aan haar ambities wil geven.

Graag bieden wij u beide producten aan en stellen u, op grond van artikel 35 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr), in staat een zienswijze over beide bestuursdocumenten naar voren

te brengen. We stellen het op prijs een eventuele zienswijze uiterlijk 1 september 2O2O per mail

(bestuu rsza ken @vervoerregio. n l) va n u te ontva ngen.

ln de termijnen voor deze zienswijzeprocedure is geen ruimte om de effecten op de begroting van de

Coronacrisis volgens de formele procedure met de gemeenten te delen. De Vervoerregio hecht aan een

goede afstemming met de gemeenten, dus zullen de gemeenten tijdig worden geinformeerd over de

voorgestelde wijzigíngen in de begroting, zodat reacties van de gemeenten bij de behandeling in de

Regioraad kunnen worden meegenomen. De voorstellen worden opgenomen in een Nota van Wijzigingen

op de Ontwerpbegroting 2021.

De Nota van Wijzigingen, Reactienota én de ingezonden zienswijzen van de deelnemende gemeenten

worden geagendeerd voor de Regioraad van 20 oktober 2020. ln deze raad wordt de Programmabegroting

2O21, en de investeringsagenda Mobiliteit ter vaststelling aangeboden.
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Hoogachtend,

Drs. Marja Ruigrok
Portele u il le ho u d e r Fi no ncie n

Dit document is digitaal ondertekend en bevot doorom geen zichtbore handtekening. Zie okte von
ondertekening.


