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Raadsvergadering van: 19 mei 2021 

  

Behorende bij agendapunt:  

  

Onderwerp:  Voorstel transitiecommissie MRA voor versteviging van de 

MRA samenwerking, aanvullende reactie gemeente Beemster. 

  

 

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 19 mei 2021.  

  

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.   

  

Overwegende dat de gemeenteraad op 20 april 2021 heeft ingestemd met de gezamenlijke 

zienswijze van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland op het voorstel van de 

transitiecommissie van de MRA voor de versteviging van de MRA samenwerking.  

Dit met de kanttekening dat de raad op uiterlijk 19 mei en op voorstel van de fracties VVD en 

PvdA/GroenLinks, nog met een eigen aanvullende reactie kan komen. 

 

Aanvullende reactie gemeente Beemster op het voorstel van de transitiecommissie 

 

- Nadere afspraken vooraf.  

Alvorens tot verdere besluitvorming over te gaan over de versteviging van de MRA 

samenwerking, er uitgewerkte samenwerkingsafspraken ter besluitvorming - als extra 

tussenstap - bij de raden en staten worden voorgelegd.   

In die afspraken moet onder meer worden opgenomen dat er meer legitimatie van 

inhoudelijke voorstellen aan de voorkant is.  

Gekozen politieke vertegenwoordigers van raden en staten moeten vooraf in de 

gelegenheid worden gesteld om kaderstellend te zijn. Pas daarna kan het bestuur van de 

MRA voorstellen nader uitwerken en ter besluitvorming voorleggen bij raden en staten. 

Voorkom dat MRA partijen bij toekomstige voorstellen worden verrast. Begin met 

startnotities die ter besluitvorming aan raden en staten worden vastgelegd. 

 

- Versteviging politiek bestuurlijke legitimatie.  

Het werken met een dagelijks bestuur is geen verkeerde gedachte, waarbij er wel een 

goede balans moet zijn tussen door de Kroon benoemde bestuurders en politiek benoemde 

bestuurders. De gemeenteraad van Beemster spreekt de voorkeur uit dat het dagelijks 

bestuur wordt ingevuld door wethouders en gedeputeerden en de voorzitter een door de 

Kroon benoemd lid is.  

 

- Versterk de positie van de MRA Raadtafel.  

Ook de controle op wat de MRA doet verdient aandacht. Hierbij gaat het niet om de 

inhoudelijke controle, maar om controle op het proces. Juist om de politieke legitimiteit te 

waarborgen en raden en staten de juiste uitgangspositie te geven. De MRA Raadtafel dient 

een dwingend adviesrecht te krijgen. 



 

 

 

Overwegingen voor de aanvullende reactie 

 

- Het is goed dat de samenwerking van de MRA onderwerp van gesprek is en dat het de 

transitiecommissie met de gekozen oplossingsrichting goed gelukt is om menige 

gemeenteraad hierover actief te laten nadenken.  

- De tot heden gekozen lichte afstemming geen effect lijkt te hebben op de gewenste 

slagkracht van de regio en inhoudelijke punten zeker de moeite waard zijn om de 

slagkracht te vergroten.  

- Het gelopen proces ervoor zorgt dat het voorstel nog geen gelopen koers is. Dit mede komt 

doordat bij raden en staten niet vooraf gesproken is over het onderwerp en raden geen 

besluit hebben genomen over de legitimatie van de transitiecommissie om, naast het plan, 

te komen met een strak tijdspad bij dit onderwerp 

 

Verzoekt het college  

De bovenstaande aanvullende reactie en overwegingen daarbij terstond aan de  

transitiecommissie van de MRA over te brengen. 

 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Fracties 

 

 

PvdA/GroenLinks  VVD  

 


