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De Amsterdamse regio staat voor grote opgaven om een sterke Europese topregio te bl

en aantrekkelijk te zijn voor inwoners en bedrijven. De regio heeft behoefte aan een

wendbaar, transparant, efficiënt netwerk van samenwerkende gemeenten en provincies om

beter te kunnen inspelen op de regionale opgaven en kansen. De wijze waarop de

overheden nu samenwerken gaat daarom veranderen, mede vanwege gewijzigde wetgeving.

Dit brengt ook veranderingen met zich mee voor de wijze waarop de 15 gemeenten van de

Stadsregio Amsterdam samenwerken.

De wijzigingen betreffen de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling van de

Stadsregio. Per 1 januari 2017 zal de Stadsregio zich uitsluitend concentreren op verkeer en

vervoer taken. De samenwerking op de ondenuerpen Wonen en Economie zullen vanaf die

datum niet meer in SRA verband plaatsvinden. Het is aan de gemeenten om te bepalen hoe

vanaf die datum de samenwerking zal plaatsvinden, op deelregio niveau en in de

Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Bij brief van 14 april 2016 heeft de stadsregio gevraagd om te reageren, c.q. te beslissen op

een aantal onderuverpen rondom de wijzigingen in de SRA. Die punten worden aan uw raad

voorgelegd

voorstel:



G besluit:
Het college stelt de raad voor:
1. de voorliggende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Amsterdam

(9e wijziging) vast te stellen.
2. 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.

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

4. de zienswijze (conform de bij dit besluit behorende concept brief) op de

Programmabegroting 2017 - 202OVerkeer & Vervoer van de Stadsregio Amsterdam vast

te stellen.
5. de Samenwerkingsagenda Regionale Woningmarkt 2016-2020 te onderschrijven, te

vertalen in het beleid van de gemeente en uitvoering te geven aan het actieprogramma.

6. in te stemmen met het advies van de projectcommissie Bestuurlijke Toekomst van de

Regioraad van de Stadsregio over de verbetering van de democratische legitimiteit (en

transparantie) van de regionale samenwerking.
7. om de inwonersbijdrage van € 2,23 in de gemeentelijke begroting van 2017 te blijven

reserveren voor de (deel)regionale samenwerking voor de ondenverpen Wonen en

Economie, dan wel de versterkte MRA samenwerking.


