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Datum voorstel

Commissie

20 juni 2017 Portefeuillehouder: Butter

27 juni 2017 Gemeenteraad 27 juni 2017

Samenvatting:
Sinds 1 januari 2017 is het takenpakket van de Vervoerregio Amsterdam verkleind tot

uitsluitend verkeer-en vervoertaken. ln lijn hiermee wordt voorgesteld de Regioraad en het

Dagelijks Bestuur te verkleinen. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio doet hiertoe een

aantal voorstellen dat ter consultatie aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd.

Rekening houdend met een goede vertegenwoordiging van de gemeente Beemster in deze

bestuursorganen, wordt geadviseerd een voorkeur uit te spreken voor een regioraad

bestaande uit 50 leden en een dagelijks bestuur bestaande uit drie leden waarvan twee

wethouders verkeer en vervoer en een burgemeester van de deelnemende gemeenten van de

Vervoerregio Amsterdam.

Ondenrerp:
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Middenbeemster, 20 iuni 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Sinds 1 januari 2017 is het takenpakket van de Vervoerregio Amsterdam afgenomen tot

uitsluitend verkeer- en vervoertaken. Hierdoor is een heroverweging van de samenstelling en

omvang van de bestuursorganen van de Vervoerregio op zijn plaats.

ln lijn met het advies van de projectcommissie Bestuurlijke Toekomst (2016) heeft de

Regioraad in 2016 dan ook ingestemd met het wijzigen van de samenstelling en omvang van

de bestuursorganen. Het dagelijks bestuur doet hiertoe een aantal voorstellen dat ter

consultatie aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd.

Deze voorstellen worden hieronder achtereenvolgens toegelicht (zie ook bijlage)

Reoioraad
De huidige Regioraad bestaat uit 60 leden. Een voorstel is om deze te verkleinen naar ca. 50

leden. Het gevolg is dat de Amsterdamse vertegenwoordiging gehalveerd wordt maar zii
behoudt haar stemgewicht. De huidige vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten

blüft gelijk. De gemeente Beemster houdt 1 vertegenwoordiger in de regioraad.

Een alternatief voorstel is om de regioraad te verkleinen naar ca. 35 leden. ln een dergelijk

geval wordt een halvering van de vertegenwoordiging van alle gemeenten voorgesteld

waarbij gemeenten minimaal één vertegenwoordiger behouden. Voor de gemeente Beemster

geldt ook in dit geval dat er 1 gemeenteraadslid deel kan nemen aan de regioraad.

ln beide varianten blijft het aantal gemeenteraadsleden uit de Beemster gelijk. Echter, vanuit

de regio Zaanstreek-Waterland bekeken, zalhetaantalgemeenteraadsleden van deze regio

afnemen met 6 leden (van 18 naar 12). Hierdoor komt bij een regioraad van 35 raadsleden de

gewenste grotere betrokkenheid vanuit de gemeenteraden bij de regionale samenwerking

mogelijk onder druk te staan.

Met het doel een ruimere vertegenwoordiging van de regioZaanstreek-Waterland in de

regioraad te behouden, is dan ook het advies de voorkeur uit te spreken voor een regioraad

bestaande uit 50 raadsleden.

Daqeliiks Bestuur
Ten aanzien van de samenstelling en omvang van het dagelijks bestuur, is het voorstel dit te

verkleinen van zeven leden naar vier of drie leden.
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Mede na consultatie van de portefeuillehouders en de regioraad stelt het dagelijks bestuur
voor om in 2018 het dagelijks bestuur te verkleinen naar drie leden. Hiervoor geldt de

volgende geografische vertegenwoordiging: 1x Amsterdam, 1x Zaanstreek-Waterland, 1x

Amstelland-Meerlanden.

Voorts wordt een andere wijze van het bepalen van een voorzitter voorgesteld (nu

reglementair burgemeester van Amsterdam). Het dagelijks bestuur geeft aan dat een

mogelijkheid zou kunnen zijn om de voorzittersrol te bekleden door een burgemeester van

een van de deelnemende gemeenten. Deze zou tevens de portefeuille algemene zaken in het

dagelijks bestuur beheren.

Gezien het feit dat hiermee een kleinere maar gelijkwaardige vertegenwoordiging wordt
bewerkstelligd, is dan ook het advies in te stemmen met het voorstel om het dagelijks

bestuur te verkleinen naar drie leden met een voorkeur voor twee wethouders verkeer en

vervoer en één burgemeester van de deelnemende gemeenten.

Oplossi ngsrichti ngen :

Aangezien de Vervoerregio Amsterdam zich sinds 1 januari 2017 uitsluitend richt op verkeer-

en vervoertaken, is een verkleining van de bestuursorganen onafwendbaar.

Met het doel een goede vertegenwoordiging van de regio Zaanstreek-Waterland in de

bestuursorganen van de Vervoerregio te bewerkstelligen, wordt geadviseerd de voorkeur uit

te spreken voor een regioraad bestaande uit ca. 50 leden én een dagelijks bestuur bestaande

uit 3 leden waarin alle drie deelregio's vertegenwoordigd zijn.

ln het college neemt wethouder Zeeman hierover een minderheidsstandpunt in.

De wethouder stelt zich op het standpunt dat een regioraad van 35 personen volstaat.

Dit omdat het takenpakket van de vervoerregio is afgenomen, dit van minder raadsleden inzet

vergt, dit een betere verhouding is ten opzichte van het dagelijks bestuur (in de nieuwe vorm)

en elke gemeente ook bij deze variant is vertegenwoordigd.

Meetbare doelstelli ngen :

n.v.t.

Financiële consequenties/risico's
geen.

Gommunicatie:

Via zienswijze brief (zie bijlage).

Monitoring/evaluatie :

n.v.t.
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Voorstel:

1. ln te stemmen met het voorstel om de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam te

verkleinen naar ca. 50 leden.
2. ln te stemmen met het voorstel om het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam

te verkleinen naar drie leden met een voorkeur voor twee wethouders verkeer en vervoer

en één burgemeester van de deelnemende gemeenten van de Vervoerregio Amsterdam.

3. Het college opdracht te geven uw zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de

Vervoerregio Amsterdam kenbaar te maken.

ren oud van Beemster,

Uanc
A.J van Beek
burgemeester

van Du

Bijlage(n): 4

secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

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

BESLUIT

1. ln te stemmen met het voorstel om de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam te

verkleinen naar ca. 50 leden.
2. ln te stemmen met het voorstel om het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam

te verkleinen naar drie leden met een voorkeur voor twee wethouders verkeer en vervoer
en één burgemeester van de deelnemende gemeenten van de Vervoerregio Amsterdam.

3. Het college opdracht te geven uw zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de

Vervoerregio Amsterdam kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 27 iuni 2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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concept zienswijze

onderwerp
Zienswijze samenstelling bestu ursorganen Vervoerreg io Amsterdam

Geacht Bestuur,

ln uw brief van 29 mei 2017 vraagt u de gemeenteraad van Beemster om een reactie op uw

voorstel om de samenstelling en de omvang van de bestuursorganen gelet op het afgenomen

takenpakket van de Vervoerregio Amsterdam aan te passen.

Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad van Beemster in de gemeenteraadsvergadering

van 27 juni 2017 de voorkeur heeft uitgesproken voor een Regioraad van ca. 50 leden en

een Dagelijks Bestuur van drie leden waarvan twee wethouders verkeer en vervoer en één

burgemeester van de deelnemende gemeenten van de Vervoerregio Amsterdam.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Beemster.


