
 

 

memo 
 

   
www.beemster.net     tel. 0299 – 452 452 

 

 
 

Aan:  Raadscommissie 

Van:  College van B&W 

Datum:  14-06-2016  

Bijlagen:  Brief d.d. 19 april 2016 van de Metropoolregio Amsterdam, met daarbij 3 

bijlagen: 

- Uitdagingen voor de regionale samenwerking in de Metropool regio 

Amsterdam; 

- concept-convenant Metropoolregio Amsterdam;  

- concept-begroting Metropoolregio Amsterdam 

 

Onderwerp:  Meningsvorming over concept-voorstel van de samenwerking in 

de Metropoolregio Amsterdam op basis van een convenant 

 

U wordt gevraagd kennis te nemen van de voorstellen met betrekking tot de versterking 

samenwerking Metropoolregio Amsterdam en het concept-convenant. Het college is 

gevraagd een reactie te geven op het concept-convenant. Hiervoor hebben wij een concept 

zienswijze opgesteld. Graag consulteren wij u hierover.   

 

1. Inleiding 

Een versterkte samenwerking op MRA niveau is wenselijk omdat conform de Wet afschaffing 

Wgr+ de Stadsregio zich per 1 januari 2017 enkel zal concentreren op verkeer en vervoer 

taken, en niet langer op samenwerking op gebieden van Wonen en Economie.  

 

Op  18 februari 2016 is de MRA agenda gepresenteerd op het MRA Congres in Haarlem. 

Deze agenda is het inhoudelijke kader voor samenwerking tussen deelnemende gemeenten 

en provincies in de Metropoolregio Amsterdam. Om deze agenda uit te voeren is versterking 

van de governance binnen de MRA nodig. 

 

2. Concept-convenant 

Het afgelopen half jaar hebben burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en 

commissarissen van de koning in gesprekken verkend op welke wijze de samenwerking 

versterkt kan worden. Daarna is onder begeleiding van een bestuurlijke regiegroep met 

vertegenwoordigers van gemeenten en provincies gewerkt aan een concept voorstel voor de 

toekomstige regionale samenwerking. Tussentijds is dit besproken met een klankbordgroep 

van gemeenten. Hieruit is een voorstel gekomen om de samenwerking op deelregionaal en 

op MRA niveau te versterken. 

 

Voor samenwerking in de regio wordt geen gemeenschappelijke regeling in het leven 

geroepen. De basis van de samenwerking op MRA niveau is een convenant, waarin de 

ondertekenaars zich verbinden aan het samenwerken in de MRA (commitment). Dit betekent 

niet dat de samenwerking vrijblijvend is. Het convenant zal gaan gelden voor vijf jaar met 

een mogelijkheid tot verlenging. 
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Het concept convenant Metropoolregio Amsterdam bevat de beoogde spelregels om de 

samenwerking in de MRA te versterken en transparant en bestendig te organiseren. Het 

convenant is opgenomen in de bijlage. 

 

Voor de zomer wordt aan alle deelnemers in de MRA gevraagd om (schriftelijk) te reageren 

op het concept-convenant. De opbrengst van de consultatieronde wordt gebruikt om te 

komen tot een definitieve versie van het convenant. Dat wordt na de zomer voorgelegd aan 

de deelnemers. 

 

3. Achtergrondinformatie 

De MRA is een samenwerking op college-niveau. De samenwerking richt zich op 

agendavorming en afstemming in de meest ruime zin tussen de colleges van de deelnemers. 

De samenwerking van de MRA heeft betrekking op de beleidsterreinen economie, ruimtelijke 

ontwikkeling en wonen, verkeer en vervoer en het sociaal domein (in oprichting).  

 

De organisatie zal bestaan uit: 

- Platform: een overleg van portefeuillehouders over een beleidsterrein (Economie, 

Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen, Verkeer en Vervoer en het Sociaal Domein). 

- Regiegroep: met vertegenwoordiging van de deelregio's. In Zaanstreek-Waterland 

bestaat dat uit drie vertegenwoordigers uit drie verschillende gemeenten.  

- Agendacommissie: Elk platform wijst uit haar midden twee vertegenwoordigers aan voor 

de agendacommissie die deel uitmaken van de regiegroep. 

- Bureau: personele ondersteuning van de samenwerking in MRA. In artikel 9 is uitgewerkt 

hoe het bureau ter ondersteuning van de MRA opgezet gaat worden. De gemeente 

Amsterdam wordt de formele werkgever/opdrachtgever. Dit bureau verzorgt een 

communicatieplan, jaarstukken, archivering en een werkplan. De regiegroep stelt het 

werkplan vast. 

 

Bestuurlijke legitimiteit: 

Waar in de Stadsregio Amsterdam wordt samengewerkt op basis van een 

gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid, daar wordt de samenwerking in de 

MRA opgezet op basis van een convenant. In het convenant is opgenomen dat de colleges 

en de gemeenteraden worden geconsulteerd over een aantal onderwerpen, namelijk met 

betrekking tot het werkplan, de strategische agenda, financiële stukken en zaken rondom het 

convenant. Consultatie vindt plaats acht weken voor beraadslaging. De gemeenteraad blijft 

beslissingsbevoegd voor afspraken die gevolgen hebben voor Beemster. Dit alles staat in 

artikel 7 verwoord. 

In artikel 8 kunt u lezen dat één maal per twee jaar een MRA Congres wordt georganiseerd 

voor alle raadsleden waar o.m. de mogelijkheid bestaat om te komen tot een betekenisvolle 

uitwisseling van ideeën en opvattingen over de regionale opgaven en samenwerking. 

 

4. Opmerkingen en ideeën raadscommissie 

Het college vraagt de commissie opmerkingen of ideeën aan te dragen naar aanleiding van 

het concept convenant Metropoolregio Amsterdam., zodat dit als aanvulling of aanpassing 

kan dienen voor de door het college opgestelde concept zienswijze (richting de bestuurlijke 

regiegroep MRA). 


