


Samenwerking Verkeer en Vervoer (bijlage 1 en bijlage 2)
Het dagelijks bestuur informeerde op 10 februari 2015 per brief de gemeenten over de 
gewijzigde wetgeving. Conform de Wet afschaffing status Plusregio, 17 december 2014 
gaat de samenwerking van de 15 gemeenten van de Stadsregio per 1 januari 2017 zich 
concentreren tot verkeer en vervoer taken. Op 15 maart jl. stemde de Regioraad in met 
het voorstel om de gemeenten een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) 
(zie bijlage 1) en de begroting (zie bijlage 2) voor te leggen. De wijziging van de GR 
komt tot stand als de colleges en raden van tenminste twee derde van de deelnemende 
gemeenten (die twee derde van het aantal inwoners vertegenwoordigen) daarmee 
instemt (conform art. 67 van de GR Stadsregio). Daarmee leggen de gemeenten de 
juridische en financiële basis voor het continueren en versterken van de verkeer en 
vervoer samenwerking.

De gemeenschappelijke regeling (GR) van de Stadsregio Amsterdam wordt met deze 9e 
wijziging in overeenstemming gebracht met gewijzigde wetgeving. Het beperkt de 
samenwerking tot verkeer en vervoer taken en verwerkt de belangrijke onlangs in 
werking getreden Wet lokaalspoor. 

1. Gevraagd t.a.v. de 9e wijziging van de gemeenschappelijke regeling (zie bijlage 1)
Het dagelijks bestuur vraagt de colleges en raden van de regiogemeenten om:
- de voorliggende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Amsterdam (9e 

wijziging) vast te stellen 
- in te stemmen met de inwerkingtreding van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling op 1 

januari 2017 mits de gemeenten tijdig besloten hebben over de wijze waarop zij de 
samenwerking op de andere beleidsterreinen per 1 januari 2017 organiseren.

- een afschrift van het genomen besluit te sturen naar het Dagelijks Bestuur. 

2. Gevraagd t.a.v. de programmabegroting 2017-2020 Verkeer &Vervoer (zie bijlage 2)
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) vraagt het dagelijks 
bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 1 juni 2016 hun zienswijze over de 
conceptbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur agendeert de ontvangen reacties in 
de Regioraad van 14 juni 2016 bij de besluitvorming over de begroting.

De 15 gemeenten continueren het Convenant Verkeer en Vervoer uit januari 2015, 
waarin we de samenwerking met de gemeenten Almere en Lelystad en de provincies 
Noord-Holland en Flevoland organiseren. 

Samenwerking Wonen per 1 januari 2017 (bijlage 3)
Conform de bovengenoemde wetgeving stopt per 1 januari 2017 de samenwerking op het 
gebied van wonen binnen het formele samenwerkingsverband van de Stadsregio. Het is aan 
de gemeenten om te bepalen hoe zij deze samenwerking gaan willen organiseren. De 15 
portefeuillehouders Wonen van de stadsregiogemeenten hebben met elkaar gesproken over 
hun inzet voor de samenwerking. De meegezonden Samenwerkingsagenda Regionale 
Woningmarkt 2016-2020 vormt de inhoudelijke agenda van deze samenwerking. Voor de 
uitvoering van deze agenda willen de portefeuillehouders Wonen de samenwerking 
organiseren in drie deelregio’s: Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Zaanstreek-Waterland. 
Tegelijkertijd verkennen de portefeuillehouders hoe zij de samenwerking met de andere 
deelregio’s in de Metropoolregio Amsterdam organiseren. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036043/







