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Onderwerp

tntichtinsen M. Verhagen,O6-2OOO4ILZ Bijrasen Besluit Regioraad vanT maart20!7

Geachte gemeenteraad en griffier,

Hierbij zend ik u het besluit van de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam d.d. 7 maart 20L7, waarbíi

is besloten tot de 1-0"wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio Amsterdam.

De regioraad heeft eerder, op 13 december 20L6, ingestemd met wijziging van de naam van de Stadsregio

Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam; deze gewijzigde naam in alle uitingen door te voeren en deze

naamswijziging mee te nemen bij de eerstkomende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Deze wijziging, de 10e, ligt thans aan u voor. Wijziging van artikel 2 van de GR vormt de basis om overal in

de GR waar nog sprake is van Stadsregio deze naam te wijzigen in Vervoerregio.

Daarnaast heeft de regioraad op L5 maart 201-6 ingestemd de gemeenten voor te stellen het takenpakket

van de Vervoerregio te beperken tot de verkeer en vervoertaken (9" wijziging van de GR). Deze taken

worden volledig bekostigd uit BDU-gelden, waardoor financiële bijdragen van deelnemende gemeenten

niet meer aan de orde kunnen zijn. De daarop betrekking hebbende passages in Hoofdstuk X 'Financiële

bepalingen' z'rjn dan ook uit de 10" wijziging van de GR gehaald. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de bij

elkaar horende artikelen samengevoegd en tekstueelverduidelükt. D¡t heeft geen inhoudelijke (juridische

en fina nciële) gevolgen.

Overeenkomstig artikel 67, tweede lid, van de GR komt een wijziging tot stand zodra de raden, de colleges

en de burgemeesters van tenminste twee derden van het aantal deelnemende gemeenten,

vertegenwoordigende tenminste twee derden van het aantal inwoners van het verzorgingsgebied op 1
januari van dat jaar, tot deze wijziging hebben besloten.

Mijn verzoek aan u is of u op korte termijn kan bevestigen of u instemt met het besluit van de regioraad.

Uw bevestiging, dat u instemt met deze 10" wijziging van de GR, kunt u met uw raadsbesluit aan mij

zenden.
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Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar Michel
Verhagen, bereikbaa r via 06-20004112 of m.verhagen@vervoerreqio. n l.

Met elijke
Name dagel bestuur,
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