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Geachte leden van de gemeenteraad,

per 1 januari2OlT gaat de Stadsregio Amsterdam verder als Vervoerregio Amsterdam.

Met deze brief wil ik u namens het dagelijks bestuur hierover informeren.

De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de regio Amsterdam,

met een breed takenpakket van o.a. Openbaar Vervoer, lnfrastructuur, Economie en Wonen. Deze

samenwerking bestaat al sinds 1992.

Met de overgang naar de Vervoerregio wordt de samenwerking toegespitst op de Verkeer- en

Vervoertakei, cónform ons door trein¡f is opgedragen met het afschaffen van de WGR+ in2014. De

taakvelden Economie en Wonen worden vanaf 1 januari 2017 op een ander schaalniveau voortgezet

binnen de Metropoolregio Amsterdam en de deelregio's.

Voor u als relatie van de Stadsregio Amsterdam heeft deze overgang en naamswijziging geen grote

gevolgen. Het belangrijkste is daialle lopende convenanten, afspraken en zakelijke contracten met u

ivordãn voortgezet onder de naam vervoerregio Amsterdam en dat de Vervoerregio Amsterdam de

formele rechtsopvolger is van de Stadsregio Amsterdam.

De huidige bestuurlijke structuur van de Stadsregio met de regioraad en de sessie Verkeer & Vervoer,

het porte-feuillehoudêrsoverleg en het dagelijks bestuur wordt in 2017 gecontinueerd.

Er komen wel voorstellen vooi hoe de bestuurlijke structuur voor de Vervoerregio er na de

lemeenteraadsverkiezingen in 2018 uit komt te zien. Een en ander zal komend voorjaar leiden tot een

aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Met de introductie van deze nieuwe naam gaan wij ook een nieuw logo voeren en verandert ons

webadres (www.vervoerregio.nl) en ons algemene email-adres (info(Overvoerreqio'nl).

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurszaken en

Communicatie.

Met vriendelijke groet,

drs. A. Joustra
Secretaris
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