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Registratienummer: 1424836

Datum voorstel:

Commissie

Raadsvoorstel en ontwerPbesl uit

17 april2Q18 Portefeuillehouder: Butter

I mei 2018 Gemeenteraad 8 mei 2018

Samenvatting:
De Gemeenschappelijke Regeling van de Vervoerregio Amsterdam (GR) dient op een aantal
punten aangepast te worden. Zo is de samenstelling van de bestuursorganen gewijzigd

(Regioraad 17 oktober 2017) en is de mogelijkheid om plaatsvervangers aan te wijzen

verruimd (Regioraad 12 december 2017). Verder dient een aantal technische aanpassingen

van de regeling doorgevoerd te worden die geen inhoudelijke fiuridische en financiële)
gevolgen hebben.

Deze wijzigingen worden geformaliseerd in de 11" wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Vervoerregio Amsterdam. Overeenkomstig artikel 67, tweede lid, van de GR komt

een wijziging tot stand zodra de raden, de colleges en de burgemeesters van ten minste twee

derde van het aantal deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende ten minste twee derde

van het aantal inwoners van de regio. Aan de gemeenteraad van Beemster wordt dan ook

voorgesteld te besluiten tot de 11" wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

Ondenrerp:
11" wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam
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Middenbeemster, 17 april 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam besloot op 9 mei 2017 de gemeenteraden te

consulteren over het voorstel om het dagelijks bestuur en de Regioraad te verkleinen, op

basis van het advies van de projectcommissie bestuurlijke toekomst uit 2016.

Uit de reacties van de gemeenten blijkt dat het merendeel bij aanvang van de nieuwe

bestuursperiode in 2018 de Regioraad wil verkleinen naar ca. 50 leden en het dagelijks

bestuur naar 3 leden. Ook de gemeenteraad van Beemster heeft deze voorkeur uitgesproken

en in de vorm van een zienswijze (kenmerk 1378745) aan de Regioraad kenbaar gemaaktl.

Dit voorstel is door een besluit van de Regioraad op 17 oktober 2017 aangenomen, waarmee

tevens werd besloten om dit te formaliseren middels een w'rjziging van de
gemeenschappelijke regeling (zie artikel 17 en 33 van de GR).

Daarnaast heeft de Regioraad op 12 december 2017 ingestemd met een verruiming van de

mogelijkheid om plaatsvervangers aan te wijzen. Het was reglementair bepaald dat dit alleen

mogelijk is voor gemeenten met 1 vertegenwoordiger (minder dan 20.000 inwoners), maar

dat wordt met voorgestelde wijziging mogelijk gemaakt voor gemeenten met 1 of 2

vertegenwoordigers (minder dan 40.000 inwoners). Hiermee wordt beoogd dat de kleinere
gemeenten toch vertegenwoordigd zijn bij de vergaderingen van de Regioraad wat resulteert

in een bredere betrokkenheid vanuit raden bij de besluitvorming in de Regioraad (zie artikel

17, tweede lid van de GR).

Tot slot dient in de tekst van de 11" wijziging van de GR nog een aantal bepalingen in de
gemeenschappelijke regeling, die thans niet overeenkomen met andere wet -en regelgeving,

om technische redenen gewijzigd te worden. Dit heeft geen inhoudelijke fiuridische en

financiële) gevolgen (zie bijlage met artikelsgewijze toelichting ).

Om deze wijzigingen door te voeren dient de GR aangepast te worden wat resulteert in de

11" wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam.

Oplossingsrichti ngen :

Het wijzigen van de samenstelling van de Regioraad en het DB in respectievelijk 50 en 3

leden én de verruiming van de mogelijkheden om plaatsvervangers aan te wijzen dient

geformaliseerd te worden middels een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

1 Zie ook college- en raadsbesluit respectievelijk 20 juni 2017 (reg.nr.1378743) en 27 iuni 2017 (reg.nr
1378744').
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Overeenkomstig artikel 67, tweede lid, van de GR komt een wijziging tot stand zodra de

raden, de colleges en de burgemeesters van ten minste twee derde van het aantal

deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende ten minste twee derde van het aantal

inwoners van de regio, tot deze wijziging hebben besloten. Aan de gemeenteraad van

Beemster wordt dan ook voorgesteld te besluiten tot de 11" wijziging van de

Gemeenschappelijke Regeling. Naast de gemeenteraad dienen ook het college van

burgemeester en wethouders én de burgemeester dit besluit te nemen door onderhavig

voorstel te ondertekenen.

Rekening houdend met de formulering van artikel 67 wordt niet voorgesteld om in te

stemmen met de wijziging maar om over te gaan tot de 11" wijziging van de

Gemeenschappelijke Regeling.

Meetbare doelstelli ngen :

Het doel is om de 1) wijziging van de samenstelling van de bestuursorganen van de

Vervoerregio Amsterdam én 2) de verruiming van de mogelijkheden om plaatsvervangers

aan te wijzen te formaliseren door akkoord te gaan met de 11" wijziging van de

Ge m eenschappel ijke Regel i ng Vervoerreg io Amsterdam.

Fi nanciële consequenties/risico's :

Er zijn geen financiële gevolgen.

Communicatie:

De communicatie verloopt via de Vervoerregio Amsterdam

Monitoring/evaluatie :

n.v.t.

Voorstel:

De 11" wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam vaststellen.

burge en ers van Beemster,

Uc¡nlotz-
A.J.M. van Beek
burgemeester

P. van Duivenvoorde
secretaris

H

Biilaqen:
- raadsbesluit
- aanbiedingsbrief Vervoerregio Amsterdam aan het college en de gemeenteraad.

- 11" wijziging van de GR Vervoerregio Amsterdam (met wijzigingen geel gearceerd).

- artikelsgewijze toelichting GR.
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De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Beemster,

ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

BESLUITEN:

De bij dit besluit behorende 11" wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio

Amsterdam vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad d.d. I mei2018.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier

H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris

burgemeester en wethouders van Beemster,

A.J.M. van Beek
burgemeester

de burgemeester van Beemster,

A.J.M. van Beek


