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Datum voorstel:

Commissie

10 april 2018 Portefeuillehouder: Van Beek

8 mei 2018 Gemeenteraad 29 mei2018

Samenvatting:
Recentelijk zijn financiële bijdragen op het gebied van Economie en Wonen door de

Stadsregio Amsterdam (SRA) geretourneerd aan de verstrekkende gemeenten. Voor de
gemeente Beemster betreft dit een teruggave van € 49.635.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de reservering van deze middelen ten behoeve

van de uitvoering van het regionale samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland en niet te

laten vrijvallen voor andere dossiers.

Ondenrerp:
Reservering van SRA-reserves voor regionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland
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Middenbeemster, 10 april 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Eind 2017 heeft het regionaal gemeentesecretarissenoverleg Zaanstreek-Waterland (G8)

ingestemd met de agendering van de bijgesloten notitie omtrent een begroting voor het

samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland (kortweg:ZaWa) in de colleges en

gemeenteraden van deze regio.

Het Zaanstreek-Waterland-samenwerkingsverband is per 1 januari 2017 versterkt onder de
vlag van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit heeft ondertussen geleid tot onder meer
de gemeenschappelijke Visie & Samenwerkingsagenda, gestructureerde ambtelijke en
bestuurlijke vergaderingen per portefeuille, bestuurlijke bijeenkomsten over inhoud en proces

alsmede periodieke regionale raadsbijeenkomsten.
Ondanks de intentie om de uitvoering van dit samenwerkingsverband zoveel mogelijk te
beleggen binnen de huidige ambtelijke organisatie zijn aanvullende middelen nodig: onder
andere de formulering van een visie en actieagenda per thema, (uitbestede) regionale

onderzoeken en gezamenlijke promotie van toerisme en vastgoed vereisen financiering.

De opheffing van de SRA{aken omtrent Economie en Wonen zorgde voor de retournering
van opgebouwde financiële reserves aan de SRA-gemeenten c.q. alle Zaanstreek-Waterland
gemeenten.
Het voorstel is om deze middelen in te zetten voor de financiering van de projecten zoals
geduid in de bijgevoegde notitie. De notitie is geformuleerd door de ambtelijke regiegroep na

consultatie van de ambtelijke gremia alsmede verschillende portefeuillehouders van het

samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland. De begroting duidt op hoofdlijnen de inzet
van de beschikbare middelen: de werkelijke besteding vindt plaats in de regionale
portefeuillehoudersoverleggen in afstemming met de ambtelijke regiegroep en Bestuurlijke
Kerng roep Zaanstreek-Waterland.

Het moment van uitputting van de SRA-reserves kan momenteel nog niet gespecificeerd

worden.
De bestuurlijke kerngroep beoogt in het tweede trimester van 2018 een geactualiseerde

begroting aan te leveren aan de colleges en raden van Zaanstreek-Waterland. Deze tweede
begroting wordt gebaseerd op nieuwe en nadere duiding van de regionale thema's, zoals de
versterkte samenwerking o.g.v. Duurzaamheid en visievormingstrajecten van het
portefeuillehoudersoverleg Ruimte en het portefeuillehoudersoverleg Landschap & Erfgoed.

Daarnaast zal de tweede begroting een overzicht van de bestedingen tot dan toe bieden. Op

basis van de genoemde documentatie kan een adequaat bestedingsvoorstel aan de raad van

Beemster aangeboden worden.
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NB: vanuit het regionaal portefeuillehoudersoverleg Economie is ondertussen een verzoek
ingediend om allocatie van een deel van de SRA-reserves. Deze reservering is in lijn met de
bijgevoegde notitie.

Meetbare doelstel lingen :

- Verdeling van de inzet van de financiële middelen per thema/portefeuille van het
Zaanstreek-Waterland-samenwerkingsverband en specificering van de investeringen per
thema/portefeuille;

- Oplevering van documentatie zoals onderzoeksrapportages, visies en samenwerkings-
agenda's per thema, alsmede de organisatie en uitvoering van initiatieven zoals o.g.v.
landschap, duurzaamheid en economie met een regionaal karakter.

Fi nanciële consequenties/risico's:
- Bij instemming door de gemeenteraad wordt een totaal van € 49.635, dat eerder is

vrijgevallen naar de algemene reserve, gereserveerd voor het regionale
samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland ten behoeve van projecten gerelateerd

aan de regionale Visie & Samenwerkingsagenda.
- Deze reservering heeft geen invloed op de gemeentelijke exploitatie van 2018 omdat het

een onttrekking uit de algemene reserve betreft.

Communicatie:
- Het collegebesluit en raadsbesluit worden gedeeld met de ambtelijke regiegroep

Zaanstreek-Waterland en het regionaal gemeentesecretarissenoverleg (GB).

Monitori ng/evaluatie:
- De G8 en bestuurlijke kerngroep Zaanstreek-Waterland overziet de besteding van de

middelen en rapporteert hierover in het tweede trimester van 2018 aan de colleges van

Zaanstreek-Waterland ;

- De gemeenteraad wordt periodiek geinformeerd over de besteding van de middelen.

Voorstel:

ln te stemmen met de reservering van een deel van de teruggevallen SRA-bijdragen voor de
uitvoering van het reg ionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland.

ren ers van Beemster,

tJÛ\4
A.J van Beek
burgemeester

Biilaqen:
- raadsbesluit
- notitie begroting voor regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland

P. van Du
secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 april 2018,

BESLUIT:

de aan de gemeente vrijgevallen bijdrage van de (voormalige) Stadsregio Amsterdam op het
gebied van Economie en Wonen, ad. € 49.635, te reserveren voor de uitvoering van het
reg ionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d.29 mei 2018.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


