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Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

De Vervoerregio ging als nieuwe organisatie officieel van start op L januari 2OL7 en concentreert zich

vanaf dat moment op verkeer- en vervoertaken. Met de bijgevoegde jaarstukken geeft de

Vervoerregio inzicht in de belangrijkste activiteiten in dit eerste jaar, waarin diverse verbeteringen in

het mobilíteitsnetwerk gerealiseerd werden en toekomstige verbeteringen zijn onderzocht. De

nieuwe concessie Amsterlland-Meerlanden ging in december van start: een belangrijke stap in de

transitie van OV-concessie naar mobiliteitsconcessie. De samenwerking op andere beleidsterreinen
werd ook verder versterkt: de Vervoerregio tekende samen met 33 gemeenten en 2 provincies het

convenant Metropoolregio Amsterdam. De Regioraad sloot op 72 december het eerste jaar van de

Vervoerregio af met de vaststelling van een nieuw Beleidskader Mobiliteit dat richting geeft aan

toekomstige activiteiten van de Vervoerregio. De bijgevoegde kadernota 2019-2022 is daar een

eerste uitwerking van.

Met het aanbieden van deze stukken wordt invulling gegeven aan de begrotingsregels van de Wet
gemeenschappelijke regelingen om jaarlijks de concept jaarstukken van het afgelopen jaar en de

algemene en financiële kaders voor het komend begrotingsjaar aan de deelnemende gemeenten aan te
bieden.
Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio stemde op 5 april jl. in met het aanbieden van de concept

Jaarstukken 2OL7 aan de gemeenten. ln onze Jaarstukken geven wij een beleidsgerichte en financiële

verantwoording van onze programma's. Deze verantwoording is onder voorbehoud van het oordeel van

de accountant naar aanleiding van de accountantscontrole. De Jaarstukken, inclusief accountantsrapport

en -verklaring, worden ter behandeling aangeboden aan de Regioraad op 10 juli 20L8.

De Kadernota 2OL9-2O22 is bijgevoegd, zoals vastgesteld in de Regioraad van 20 februari 20L8. Het bevat

de algemene en financiële kaders voor het komend begrotingsjaar. Het vormt daarmee de start van de

P&C-cyclus voor een nieuw begrotingsjaar. Gelet op de start van een nieuwe bestuursperiode beoogt deze
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informatieve maar beleidsarme kadernota vooral het nieuwe bestuur te informeren over de aanwezige

ambities en de opgaven van de Vervoerregio. De Kadernota vormt het uitgangspunt voor de

Programmabegroting 2019 (en Meerjarenra ming2020-2022l,. gij de toezichthouder is een verzoek

ingediend om dit jaar de ontwerpbegroting en programmabegroting tot één document samen te voegen.

De Programmabegroting 201-9 wordt dan in juli 20L8 aangeboden aan gemeenten, en ter vaststelling
geagendeerd in de Regioraad van L6 oktober 2018.

Het beleidskader en de kadernota beschrijven de thema's die de komende jaren gaan spelen en

beslag gaan leggen op de financiële ruimte en/of vragen om afwegingen omtrent de rol van en de

financiering vanuit de Vervoerregio. Het is aan het nieuwe bestuur om met de gemeenten de koers

voor de komende jaren verder uit te zetten, het beleidskader te implementeren en met effectieve
oplossingen in te spelen op de mobiliteitsopgaven van onze regio.

Hoogachtend,

Namens het dage ks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam
mr. D. Bijl
voorzitter en p efeu eho
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