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Zienswijze Ontwerpbegroting 2022- 2025 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 

2022-2030 van de Vervoerregio Amsterdam 

 

Samenvatting: 

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad 

gevraagd een zienswijze naar voren te brengen over de op 9 juni 2021 door de Vervoerregio 

vastgestelde Ontwerpbegroting 2022-2025 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 

2022-2030.  

 

De Ontwerpbegroting 2022-2025 geeft een inhoudelijke uitwerking van de activiteiten van de 

Vervoerregio en programmering voor 2022 met een meerjarendoorkijk naar de begrotingen 

2023 tot en met 2025. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit geeft na uitgebreide consultatie bij 

gemeenten, inzicht in de projecten en activiteiten waarmee de Vervoerregio in de komende 

jaren uitvoering aan haar ambities wil geven.  

Voorgesteld wordt in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2022-2025 en het concept 

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030 en dit in de vorm van een zienswijze aan het 

dagelijks bestuur van de Vervoerregio kenbaar te maken. 
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 Middenbeemster, 31 augustus 2021 

 

 Aan de gemeenteraad van Beemster, 

 

Inleiding en probleemstelling: 

Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft de Ontwerpbegroting 2022-2025 

en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030 op 9 juni 2021 goedgekeurd.  

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de Vervoerregio verzocht een 

zienswijze naar voren te brengen over beide documenten. 

 

De Vervoerregio Amsterdam stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze voor  

8 september 2021 kenbaar te maken. Door het zomerreces is het niet mogelijk gebleken om 

dit voorstel eerder aan de gemeenteraad voor te leggen. Met de Vervoerregio Amsterdam is 

afgesproken dat zij de concept zienswijze en het onderliggende raadvoorstel voor  

8 september ontvangen, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met het 

voorstel. 

 

De Ontwerpbegroting 2022 is onderdeel van de  P&C-cyclus van de Vervoerregio Amsterdam 

en geeft een inhoudelijke uitwerking van de activiteiten en programmering voor 2022. 

 

De Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is een jaarlijks programmaoverzicht met daarin de 

vertaling van het beleid naar initiatieven, lopende maatregelen en projecten. Het bevat de 

bijbehorende planning, uitgewerkt tot in detail voor het huidige en komende begrotingsjaar 

(2021 en 2022). Daarnaast staat er een vooruitblik in naar de jaren erna (2023-2030).  

Het uitvoeringsprogramma wordt gelijktijdig met de ontwerpbegroting en bij vaststelling van 

de definitieve begroting gepresenteerd. 

Oplossingsrichtingen: 

In de termijnen voor deze zienswijzeprocedure is geen ruimte om alle effecten op de 

begroting van de Coronacrisis volgens de formele procedure met de gemeenten te delen.  

Zo heeft het Rijk begin juli 2021 uitsluitsel gegeven over de wijze waarop zij het openbaar 

vervoer vanaf 2022 gaat ondersteunen. Daarmee wordt het erg krap om de uitwerking van 

het Herstelplan OV 2022 volledig in de formeel vast te stellen Begroting 2022-2025 op te 

nemen. 

 

De Vervoerregio hecht aan een goede afstemming met de gemeenten, dus zullen de 

gemeenten tijdig worden geïnformeerd over voorgestelde wijzigingen in de begroting, hetzij 

wijzigingen die in de definitief vast te stellen Begroting 2022-2025 worden opgenomen, dan 

wel wijzigingen die na vaststelling van de formele begroting tot stand komen in een 

begrotingswijziging. 
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Indien een wijziging plaats vindt, zal een proces worden gevolgd analoog aan het proces 

zoals dat vorig jaar bij de eerste begrotingswijziging 2021 heeft plaatsgevonden. In alle 

gevallen worden de reacties van de gemeenten, bij de behandeling in de Regioraad van de 

vervoerregio, meegenomen in een reactienota. 

 

De ingezonden zienswijzen van de deelnemende gemeenten en de reactienota worden 

geagendeerd voor de Regioraad van 26 oktober 2021. Voor die vergadering wordt de 

Begroting en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit aan de Regioraad ter vaststelling 

aangeboden.. 

 

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

regelgeving rondom begrotingen en jaarstukken is vastgelegd.  

 

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is na uitgebreide consultatie met Beemster tot stand 

gekomen. Voor de projecten in Beemster zie pagina 25.  

 

Het voorstel is dan ook om in te stemmen met de ‘Ontwerpbegroting 2022 (inclusief 

meerjarenraming 2023-2025)’ en het concept ‘Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030’ 

en het college opdracht te geven deze zienswijze aan het dagelijks bestuur van de 

Vervoerregio Amsterdam kenbaar te maken. 

 

Meetbare doelstellingen: 

Niet van toepassing. 

 

 

Financiële consequenties/risico’s: 

Geen 

 

Communicatie: 

Zienswijze middels een brief. 

 

 

Relatie met fusie: 

Geen. 

 

Monitoring/evaluatie: 

Conform Besluit begroting en verantwoording. 
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Voorstel: 

In te stemmen met de ‘Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025’ en de 

concept ‘Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2022-2030’ van de Vervoerregio Amsterdam en het 

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

Amsterdam kenbaar te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- Raadsbesluit 

- Concept zienswijzebrief 

- Aanbiedingsbrief VRA 17 juni 2021 

- Ontwerpbegroting 2022 (inclusief meerjarenraming) 

- Concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030 

 

burgemeester en wethouders van Beemster, 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

burgemeester 

H.J.C. Welage 

gemeentesecretaris 
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De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2021, 

 

 

 

B E S L U I T : 

 

 

- Een positieve zienswijze te geven op de ‘Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenraming 

2023-2025 (inclusief de meerjarenraming 2023-2025’ en het concept 

‘Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030’ van de Vervoerregio Amsterdam. 

 

- Het college opdracht te geven deze zienswijze aan het dagelijks bestuur van de 

Vervoerregio Amsterdam kenbaar te maken. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 22 september 2021  

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 

 


