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Vergadering Regioraad 11 oktober 2016
Toekomst regionale samenwerking
De regioraad heeft kennis genomen van de voortgang van het proces rond de voorstellen voor de
regionale samenwerking vanaf 1 januari 2017.
 De afgelopen jaren is er in colleges en raden veel gesproken over de wijze waarop de
regionale samenwerking wordt georganiseerd per 1 januari 2017. Met het einde van dit jaar
in zicht worden afspraken nu vastgelegd en geïmplementeerd. De kaders staan en het is
nu aan alle betrokkenen om het in de praktijk te brengen, door nadere werkafspraken te
maken tussen colleges en raden, tussen portefeuillehouders en op het niveau van de
ambtelijke organisaties.
 De Stadsregio gaat per 1 januari 2017 verder onder de naam Vervoerregio Amsterdam en
concentreert zich op de verkeer- en vervoertaken van de 15 gemeenten. De
stadsregiogemeenten hebben daarvoor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
vastgesteld, zodat deze in werking kan treden op 1 januari. Er wordt voortgebouwd op de
al jarenlange succesvolle samenwerking. In 2017 wordt nog wel overwogen om de
werkwijze / samenstelling van het dagelijks bestuur en de regioraad in de nieuwe
bestuursperiode nader af te stemmen op de taken en rol van de Vervoerregio Amsterdam.
 De MRA-samenwerking (Metropoolregio Amsterdam) wordt op 1 januari 2017 versterkt met
een convenant met daarin een duidelijke set van afspraken over de werkwijze en de
betrokkenheid van raden en staten. De gemeenten en provincies hebben voor de zomer
positief gereageerd op een conceptvoorstel.
 De huidige wonen- en economiesamenwerking binnen de Stadsregio wordt per 1 januari
2017 voortgezet binnen de MRA en de deelregio’s. Er lopen verschillende initiatieven bij
griffiers, raadsleden en colleges om deze afspraken te implementeren op het niveau van
deelregio’s.
Halfjaarrapportage 2016
De regioraad heeft kennis genomen van de halfjaarrapportage over de 1e helft van 2016.
Daarnaast heeft de regioraad de in de halfjaarrapportage opgenomen begrotingswijzigingen 2016
vastgesteld. Dit is inclusief het terugdraaien van de interne financiering van € 141 mln. in
Vooruitontvangen BDU OV vanuit Vooruitontvangen BDU Infrastructuur.
De halfjaarrapportage wordt ieder jaar opgesteld voor de sturing en beheersing van activiteiten
van de stadsregio. De rapportage geeft een integraal beeld van de uitvoering van de programma’s
in het lopend jaar.
Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam
De regioraad heeft de Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam
vastgesteld. De huidige Verordening behandeling bezwaar-en beroepschriften Stadsregio
Amsterdam was op verschillende onderdelen aan actualisatie toe. Ook moest deze ‘vervoerregioproof’ worden gemaakt en de mogelijkheid van informele behandeling van bezwaarschriften moest
worden vastgelegd.
Daarnaast bleek dat de behandeling van bezwaarschriften van medewerkers van de Stadsregio
tegen rechtspositionele besluiten niet afdoende was geregeld. De Stadsregio is een kleine
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organisatie. Als gevolg van de geringe afstand van medewerkers van de Stadsregio tot de huidige
bezwaarschriftencommissie (met een ambtelijk secretaris), werd deze commissie door de
medewerkers niet als een externe commissie ervaren. De verordening is zo aangepast dat
instelling van een nieuwe, externe commissie met specifieke kennis en ervaring op
rechtspositioneel gebied nu mogelijk is.
Na elektronische bekendmaking via www.overheid.nl treedt de verordening met ingang van 1
november 2016 in werking. De Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Stadsregio
Amsterdam uit 2008 wordt met ingang van 1 november 2016 ingetrokken.
Nieuws uit de Regioraad:
Nieuws uit de regioraad is een informele weergave van de besluiten van de regioraad van de
Stadsregio Amsterdam. Formele bekendmaking van besluiten staan in de rubriek
‘Bekendmakingen’ op de website van de Stadsregio Amsterdam:
https://www.stadsregioamsterdam.nl/pagina/20160201-bekendmakingen
De stukken van de regioraad van 11 oktober 2016 zijn te vinden via:
http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=stadsregioamsterdam&agendaid=IBABS100007293&FoundIDs=&year=2016
Overige informatie van de Stadsregio Amsterdam:
Website: www.stadsregioamsterdam.nl
Twitter: @StadsregioA
Facebook: /stadsregioamsterdam
YouTube: Stadsregio Amsterdam

