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Samenvatting:
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de

gemeenteraad gevraagd een zienswijze naar voren te brengen over de Ontwerpbegroting

201 812021 van de Vervoerregio Amsterdam.

De Ontwerpbegroting geeft een eerste inhoudelijke uitwerking van de activiteiten en

programmering van 2018 van de Vervoerregio Amsterdam. Het advies is in te stemmen met

de Ontwerpbegroting 201812021en dit in de vorm van een zienswijze aan het dagelijks

bestuur van de Vervoerregio kenbaar te maken.

Onderwerp:
Zie nswijze Ontwerpbeg roti n g 201 81 2021 Ve rvoerreg io Am sterd am



Reg istratien ummer: 1 37 87 41
O ndenrue rp : Zienswijze Ontwerpbeg roti n g 20 1 8 12021 Vervoerreg io Am ste rda m

Middenbeemster, 20 iuni 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

De Vervoerregio Amsterdam hanteert een P&C-cyclus bestaande uit drie producten, te weten

1) Kadernota,2) Ontwerpbegroting en 3) Programmabegroting. De Kadernota2018 die de

beleidsinhoudelijke en financiële kaders aangeeft, is reeds in mei 2017 ter kennisname aan u

toegestuurd.

De Ontwerpbegroting betreft het tweede product van de P&C-cyclus 2018 van de

Vervoerregio. Met de begroting legt het dagelijks bestuur aan de Regioraad de ambities,

doelstellingen en activiteiten voor. Tevens wordt een beeld geschetst van de financiële

middelen die ter beschikking staan en de meerjarige ontwikkeling hiervan.

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft op 18 mei 2017 de concept

Ontwerpbegroting 2018-2021goedgekeurd. Op grond van artikel 35 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

van de Vervoerregio vezocht een zienswijze naar voren te brengen over de

Ontwerpbegroting. De ingezonden zienswijzen worden geagendeerd voor de Regioraad van

1 1 juli 2017.ln deze Regioraad wordt de Ontwerpbegroting 2018-2021 ter vaststelling

besproken. De Ontwerpbegroting treft u bijgaand aan.

Oplossi ngsrichti ngen :

De Ontwerpbegroting voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV) waarin de

regelgeving rondom begrotingen en jaarstukken is vastgelegd.

U wordt geadviseerd in te stemmen met de Ontwerpbegroting 201812021en dit in de vorm

van een zienswijze aan de Vervoerregio kenbaar te maken.

Een volledige uitwerking van de toekomstige activiteiten en programmering volgt in het derde

P&C-product van de cyclus, de Programmabegroting 2018-2021. Deze wordt u in december

2017 aangeboden.

Meetbare doelstel lingen :

n.v.t.

Fi nanciële consequenties/risico's :

De inkomstenbron van de Vervoerregio Amsterdam is de 'Brede Doeluitkering verkeer en

vervoer'. De deelnemende gemeenten leveren geen financiële bijdrage aan de Vervoerregio

De Ontwerpbegroting heeft dan ook geen financiële gevolgen voor de gemeente Beemster

blz.2 van 3
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O ndenre rp : Zienswijze Ontwe rp beg roti n g 20 1 I I 2021 Ve rvoe rreg io Am ste rda m

De Brede doeluitkering verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die provincies en

instanties zoals de Vervoerregio Amsterdam jaarlijks ontvangen van het ministerie van

Verkeer en Waterstaat voor de uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid op lokaal en

regionaal niveau. Gemeenten kunnen verzoeken om een financiële bijdrage voor lokale en

regionale projecten.

Communicatie:

Via zienswijze brief

Monitori ng/evaluatie :

Conform Besluit begroting en verantwoording

Voorstel:

ln te stemmen met de Ontwerpbegroting 201812021van de Vervoerregio Amsterdam en het

college opdracht te geven de zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Vervoerregio

Amsterdam kenbaar te maken.

burge en van Beemster,

üc.u,
A. M. van Beek
burgemeester

C.P e
secretaris

Bijlage(n): 4

blz. 3 van 3
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Ondenrerp : Zienswijze Ontwerpbeg roti ng 201 I I 2021 Vervoerreg io Amste rdam

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2017,

BESLUIT:

in te stemmen met de Ontwerpbegroting 201812021van de Vervoerregio Amsterdam en het

college opdracht te geven de zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Vervoerregio

Amsterdam kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 27 iuni2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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concept zienswijze

onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting 201 812021

Geacht Bestuur,

ln uw brief van 18 april 2017 heeft u de gemeenteraad van Beemster, conform artikel 35 van

de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) , de ontwerpbegroting 201812021voor een

zienswijze toegezonden.

Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad van Beemster instemt met de Ontwerpbegroting

201812021 die op 27 juni 2017 in de gemeenteraad is behandeld.

Wijvertrouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.


