
 

 
 
Motie Nieuwe opdracht MRA transitiecommissie     22 april 2021  
 
Constaterende dat; 

 Bij dit voorstel voor een nieuwe governance een aantal belangrijke stakeholders niet zijn gehoord, 

 Er nog veel onduidelijkheden zijn o.a. rondom financiering en invulling van capaciteit,  

 In de nieuwe governance Zaanstad veel invloed moet inleveren aan Amsterdam en de Provincies, 
 

 
Overwegende dat; 

 De doelen van de nieuwe governance slechts impliciet benoemd worden en niet zijn afgestemd met de 
raden en staten, 

 Er zijn vijf richtinggevende principes benoemd maar deze zijn niet afgestemd met de raden en staten, 

 De regiegroep zelf draagvlak als een leidend principe heeft benoemd maar dat voor dit plan ontbreekt, 

 De indienende partijen de democratische legitimiteit zeer belangrijk vinden en daarmee de groeiende 
afstand tot de besturing van de MRA een zorgelijke ontwikkeling vinden,  

 Het niet helder is hoe de beoogde versimpeling en efficiencyslag bereikt zal worden met een extra 
bestuurslaag,  

 De Zienswijze die voor ligt wel  een aantal kritische punten benoemd maar niet tot een duidelijke eind 
conclusie komt,  

 De organisatie inrichting (capaciteit) nog niet helder is en financiële onderbouwing ook nog ontbreekt, 
 

Roept het college op om; 
 
Een passage toe te voegen aan de Zienswijze Versteviging MRA samenwerking waarin de transitiecommissie 
de opdracht krijgt om de huidige governance transitie stop te zetten, geen onherroepelijke besluiten te nemen 
en een nieuwe opdracht en doel te formuleren gezamenlijk met de raden en staten. Hierbij als eerste stap 
samen met de raden en staten een helder gedragen doel te formuleren met bijbehorende richtinggevende 
principes.  
 
Namens de fracties, 
 
VVD Zaanstad - Stephanie Onclin  
GroenLinks Zaanstad – Romkje Mathkor 
Democratisch Zaanstad – Juliette Rot  
D66 Zaanstad – Martin Hoek 
PvdA Zaanstreek – Tjeerd Pietersma  
Lokaal Zaans – Marianne de Boer  
POV – Harrie vd Laan 
PVV – Homme Heida  
CDA Zaanstad – Marc Wit 
ROSA – Menno de Haas  
Partij voor de Dieren – Melchior Mattens  
DENK Zaanstad – Sebnem Pancar  
ChristenUnie – Christa Neefjes 
SP – Evert Hartog  
 

 
 
 
  


