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L L" wijziging Gemeenschappelijke
regeling Vervoerregio

Geacht college en raad,

Hierbij informeer ik u over het besluit van de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam d.d. l-7 oktober
2077, totwijziging van de Gemeenschappelijke regel¡ng van de Vervoerregio Amsterdam (GR). Deze 11"

wijziging van de GR is voornamelijk bedoeld om de samenstelling van de bestuursorganen aan te passen

met ingang van de nieuwe bestuursperiode in 20L8.

De regioraad besloot op 9 mei 2OL7 de gemeenteraden te consulteren over het voorstel om het dagelijks

bestuur en de reg¡oraad te verkleinen, op basis van het advies van de projectcommissie bestuurlijke

toekomst uit 2016. Een overzicht van de ingekomen reacties uit deze uitgebreide consultatieronde is

bijgevoegd. Op basis van de reacties van gemeenten blijkt dat het merendeel van de gemeenten bij

aanvang van de nieuwe bestuursperiode in 2018 de Regioraad wil verkleinen naar ca. 50 leden en het

dagelijks bestuur naar 3 leden. Deze uitkomst is door een besluit van de Regioraad op 17 oktober 2017

bekrachtigd, waarmee tevens werd besloten om dit te formaliseren middels een wijziging van de

gemeenschappelijke regeling. De Regioraad nam daarnaast het besluit om in 2020 de gewijzigde

samenstelling van de bestuursorganen en de werkwijze van de vervoerregio te evalueren en de

uitkomsten daarvan voor te leggen aan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders

van de part¡ciperende gemeenten.

Om de vertegenwoordiging van de kleinere regiogemeenten, die met maximaaltwee leden in de

regioraad vertegenwoordigd zijn te verbeteren, is een verruiming van de mogelijkheid om

plaatsvervangers aan te wijzen gewenst. Op 12 december 2017 stemde de regioraad in met dit onderdeel.

Tot slot wordt in de tekst van de LLe van de Gemeenschappelijke regeling nog een aantal bepalingen in de

gemeenschappelijke regeling, die thans niet overeenkomen met andere wet -en regelgeving, om

technische redenen gewijzigd worden. Dit zalgeen inhoudelijke (juridische en financiële) gevolgen

hebben.
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Op grond van artikel 67, tweede lid, van de GR komt een wijziging tot stand zodra de raden, de colleges en

de burgemeesters van tenminste twee derde van het aantal deelnemende gemeenten,

vertegenwoordigende tenminste twee derde van het aantal inwoners van de regio, tot deze wijziging
hebben besloten.

Mijn verzoek aan u is om dit onderwerp te agenderen in uw college en Raad. Na besluitvorming in uw
gemeente vraag ik u mij te melden of u instemt met de gevraagde wijziging van de gemeenschappelijke

regeling. De bevestiging, dat u instemt met deze 11" wijziging van de GR, kunt u met uw college- en

raadsbesluit aan mij zenden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar Michel
Verhage n, bereikbaa r via 06-20004L 12 of m.verhage n @vervoe rregio. n L

Met vrien ke groet,
namens dage bestuur,

D. Bijr

voorzitte r ( pl o otsve rva n g e n d )
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