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Gevraagde beslissing:
1. Vaststellen van inbreng vanuit DB Stadsregio in het proces om de MRA samenwerking te
versterken
2. Kennis te nemen van de voortgang inzake het dossier Toekomst Regionale Samenwerking.
3. Kennis te nemen van de voorbereiding van de overdracht van de samenwerking.
Korte toelichting
In de vergaderingen van o.a. 19 februari en 26 juni 2015 sprak het DB over de verschillende
processen waarin de regio verkent hoe zij de regionale samenwerking in de toekomst willen
organiseren. Dit moet leiden tot concrete voorstellen waarover in 2016 besluitvorming moet gaan
plaatsvinden in colleges en raden. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio heeft in ieder geval
de verantwoordelijkheid om vanuit Good Governance de randvoorwaarden/ uitgangspunten voor
overgang, -dracht naar een nieuwe situatie aan te geven. Uiteindelijk is het aan de individuele
gemeenten zelf om te beslissen op welke wijze zij de samenwerking willen organiseren.
Ad 1) inbreng DB Stadsregio tbv versterking MRA samenwerking
e
Vooruitlopend op de voorstellen van de MRA regiegroep, 1 vergadering op 14 januari 2016, zijn
de volgende punten van belang om vanuit het DB stadsregio in te brengen in dit proces.
ALGEMEEN
• De voorkeur van het Dagelijks Bestuur gaat uit naar een versterking van de MRA
samenwerking, waarbinnen de huidige samenwerking van de Stadsregio gemeenten op het
gebied van Wonen en Economie goed georganiseerd gaat worden
• Het Dagelijks Bestuur vindt het van belang dat de Vervoerregio deelneemt aan de versterkte
MRA samenwerking ten behoeve van de integrale opgaven en afstemming met andere
beleidsterreinen.
• In het kader van het een convenant van Noord-Holland, Flevoland, Almere, Lelystad en de
Stadsregio wordt de samenwerking op het gebied verkeer en vervoer geïntensiveerd en in
2016 besloten hoe deze samenwerking per 1 jan. 2017 vorm krijgt.
UITGANGSPUNTEN
De gemeenten hebben gelet op de principes en verworvenheden van Stadsregionale
samenwerking in het verleden gevraagd om aandacht te hebben voor o.a. de volgende
aspecten.
• Transparante voorspelbare organisatie van de besluitvorming: dit vraagt om duidelijk
afspraken vast te leggen in een convenant en aanvullende documenten (begroting,
uitvoeringsprogramma, werkwijze) en zorgvuldige communicatie
• Daadkrachtig en bestendig: een weloverwogen samenstelling van bestuurlijke gremia
(balans draagvlak en daadkrachtig) en goede werkprocessen.
• Minimaliseer bestuurlijke drukte: bestuurlijke overleggremia en de voorbereiding daarvan
moet effectief georganiseerd worden en blijvend worden gemonitord.
• Decentraal, tenzij: Er moet ruimte zijn voor gemeenten om op het niveau van deelregio’s
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samen te werken, waarbij de relaties met andere schaalniveau’s goed georganiseerd
worden.
Een actieve betrokkenheid en participatie van deelnemers: duidelijke afspraken over de
betrokkenheid van de verschillende deelnemers en de eigen achterban (colleges en Raden
en Staten)
Is niet gratis, maar hou bijdragen deelnemers zo laag mogelijk: inwonersbijdrage van de
Stadsregio gemeenten is nu bestemd voor de uitvoering van inhoudelijke programma’s. De
basisfinanciering van de MRA samenwerking moet beperkt blijven. Er moeten duidelijke
begrotingen aan ten grondslag liggen, zodat het ook vergelijkbaar is met de huidige
financieringsbijdragen voor regionale samenwerking.
Deelnemers moeten wel willen, het is niet vrijblijvend:
Pragmatisch. Werkwijze sluit aan bij opgaven: binnen de gedeelde kaders voor
samenwerking in de MRA moet er per beleidsdomein ruimte zijn om de werkwijze af te
stemmen op de opgaven en behoefte, mits het maar transparant georganiseerd wordt.
Goede afstemming beleidsvelden en schaalniveaus: naast een goede wisselwerking tussen
deelregio’s en MRA dient verdere verkokering te worden voorkomen. De vervoerregio wil
daarom deelnemen aan de MRA samenwerking bijdragen aan oplossend vermogen van de
regio.

JURIDISCH
• Het niet instellen van een regionaal rechtspersoon vereist duidelijke bindende afspraken om
de regionale inbedding goed te organiseren wanneer het budgetbeheer, werkgeverschap,
etc. bij één van de deelnemende overheden is belegd.
• Ook wanneer er geen regionaal rechtspersoon komt dienen afspraken over de werkwijze te
worden vastgelegd, en waar mogelijk te worden aangesloten op de principes uit de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
DRAAGVLAK
• Het draagvlak van de Stadsregio gemeenten is van belang om de huidige vorm van
samenwerking los te kunnen laten. De voorstellen van de Regiegroep dienen tijdig
beschikbaar te zijn om ze in de gemeenten en overleg-gremmia van de Stadsregio te
kunnen bespreken.
• De raadsleden van de Stadsregio hebben nu een bijzondere positie met de eigen regioraad.
Dit vraag om een overtuigend voorstel over de wijze waarop zij in de toekomst betrokken
worden en invloed kunnen uitoefenen. Een projectcommissie van de Regioraad wil hier over
mee kunnen denken.
FINANCIEEL
• Het is van belang dat de verschillende uitvoeringsprogramma’s incl. deelbegroting voor
2017 voor 1 maart 2016 beschikbaar zijn. De stadsregio stelt expertise beschikbaar.
• De stadsregio wil de voorstellen en begrotingen in april 2016 in samenhang aanbieden aan
de raden.
PERSONEEL
• Voor de uitoefening van regionale taken voor Wonen en Economie op het niveau van de
Stadsregio en de MRA heeft de Stadsregio personeel in dienst. De regionale taakuitoefening
en het werkgeverschap van dit personeel dient goed georganiseerd te worden bij een van
de deelnemende overheden. Daarbij is het van belang dat er sprake blijft van een regionale
aansturing van ambtelijke capaciteit (bijv. onder verantwoordelijkheid van een aantal
directeuren in opdracht van portefeuillehouders). Een voorstel hiertoe moet in februari 2016
beschikbaar zijn.
VERVOLG
• Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio heeft behoefte aan een helder tijdspad.
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Ad 2) Voortgang dossier Toekomst Regio
Deze notitie benoemt enkele activiteiten uit de verschillende processen.

1. Versterking van de MRA samenwerking
• Er loopt een proces onder verantwoordelijkheid van de voorzitters van de platforms van de
MRA (de MRA4), in opdracht van het PRO, om te komen tot een ruimtelijk economische
agenda voor de MRA.
• Na de bijeenkomst van 18 september, waar de burgemeesters en wethouders van de tien
gemeenten spraken over de versterking van de samenwerking is het verslag verzonden
naar alle gemeenten.
• Op 9 december spraken de burgemeesters Van der Laan, Bijl en Weterings met de
provincies Noord-Holland en Flevoland over het dossier.
• Een bestuurlijke regiegroep komt voor het eerste bijeen op 14 januari 2016 en bespreekt
voorstellen om de MRA samenwerking te versterken
• Namens het DB informeerde Don Bijl de portefeuillehouders AZ van de Stadsregio
gemeenten op 2 december over de voortgang.
2. Versterking samenwerking Verkeer en Vervoer (convenant)
Op basis van een convenant gaan Noord-Holland, Flevoland, Almere, Lelystad en de
Stadsregio de samenwerking op het gebied en vervoer de komende 2 jaar intensiveren om
uiteindelijk te komen tot een afweging over een vorm voor de verkeer en vervoer
samenwerking per 1 januari 2017. Scenario’s hiervoor worden besproken in de eerste helft
van 2016.
• Derk Reneman sprak namens het DB in november met de provincie Noord-Holland. Tevens
sprak hij met de wethouders verkeer van Haarlem (namens Zuid-Kennemerland) en Velsen
(namens IJmond) mede naar aanleiding van een brief die zij hadden gestuurd in januari
2015.
• Een bestuurlijk overleg met de bestuurders van de convenantspartijen vond plaats op 16
december en stond in het teken van de verwachtingen/ ambities t.a.v. de samenwerking
vanaf 1/1/2017, vervolgproces en de rol raden en staten.

•

3.& 4. Doorontwikkeling samenwerking economie (MRA PRES) en Wonen
• Een doorontwikkeling van de EZ en Wonen samenwerking vraagt om concrete voorstellen
hoe dit binnen een versterkte MRA samenwerking vorm kan krijgen.
• Een voorstel voor EZ moet voorzien in een oplossing voor het belangrijke deel van de
financiering van de PRES samenwerking dat nu nog via de Stadsregio loopt.
• Een voorstel voor Wonen moet de behoefte aan samenwerking op het gebied van de
Regionale Woningmarkt op meerdere schaalniveaus kunnen faciliteren (MRA én
(samenwerkende) deelregio’s) inclusief goede financieringsafspraken.
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De portefeuillehouders Ruimte en Wonen spraken tijdens een bestuurlijke conferentie op 2
november over de inhoudelijke regionale opgave op het gebied van de regionale
woningmarkt. Er wordt nu een actieprogramma uitgewerkt.

5. Optimalisatie democratische legitimiteit
• De projectcommissie Bestuurlijke Toekomst van de Regioraad kwam op 17 november
bijeen, mede ter voorbereiding van de eigen conferentie voor raadsleden over
democratische legitimiteit op 26 januari 2016. De DB-leden zijn uitgenodigd.
• Op 16 december 2015 presenteerde de Raad voor het Openbaar Bestuur een advies over
democratische legitimiteit. Samenvatting als bijlage bijgevoegd.
Ad 3) Voorbereiding overdracht regionale samenwerking
In februari 2016 toets het DB op welke wijze de borging van de samenwerking per 1 januari
2017 kan gaan plaatsvinden, waarbij de voorkeur is dat dit vorm krijgt binnen de versterkte MRA
samenwerking. Indien de MRA samenwerking niet versterkt is of inhoudelijk niet afdoende vorm
krijgt dienen tijdelijke terugvalopties overwogen worden.
Uitgangspunten
• Op basis van de opgedane ervaringen met regionaal samenwerken zijn in de vorige
bestuursperiode in de gesprekken met de 16 gemeenten verschillende basisprincipes naar
voren gekomen voor de toekomst van de regionale samenwerking. Principes en
verworvenheden van regionale samenwerking die om aandacht vragen bij de ontwikkeling
van voorstellen zijn:
o Decentraal, tenzij
o Transparante voorspelbare organisatie van de besluitvorming
o Minimaliseer bestuurlijke drukte
o Daadkrachtig en bestendig
o Een actieve betrokkenheid en participatie van deelnemers
o Is niet gratis, maar hou bijdragen deelnemers zo laag mogelijk
o Deelnemers moeten wel willen, het is niet vrijblijvend
o Pragmatisch. Werkwijze sluit aan bij opgaven
o Goede afstemming beleidsvelden en schaalniveaus
• De 16 gemeenteraden van de Stadsregio gaven in het najaar van 2013 aan de
samenwerking op andere beleidsterreinen te willen continueren en te verkennen hoe zij dit
kunnen doorontwikkelen naar het niveau van de MRA.
• Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio heeft in ieder geval de verantwoordelijkheid om
vanuit Good Governance de randvoorwaarden/ uitgangspunten voor overgang, -dracht naar
een nieuwe situatie met betrekking tot een tijdige en ordentelijke besluitvorming over
financiën (begroting obv € 2,23 per inwoner, reserves, financiering ), juridisch
(gemeenschappelijke regeling en overeenkomsten) en personeel (ca. 5 FTE). Personeel dat
ook deels wordt ingezet voor de MRA samenwerking.
Terugvalopties
Het DB ondersteunt de ontwikkelingen om de MRA samenwerking te versterken en te komen tot
één lichte vorm van samenwerking, met de intentie om daarbinnen de samenwerking voor
economie en wonen van de Stadsregio gemeenten te kunnen borgen (zie ad 1). Het DB wil
vanuit haar rol en positie bijdragen aan een zorgvuldige overdracht. De regio dient minimaal de
volgende voorbereiding te treffen:
• Twee aparte uitvoeringsprogramma’s en begrotingen voor wonen en economie (bij voorkeur
vanuit het perspectief van de MRA, met oog voor behoefte aan samenwerking tussen
deelregio’s).
• Zorgvuldige overdracht personeel naar een andere werkgever organiseren met behoud van
regionale inbedding van de taakuitoefening.
• Draagvlak organiseren voor de voorstellen bij de deelnemende raden en colleges.
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Terugvalopties zoals een aparte GR voor wonen en economie op het schaalniveau van de
Stadsregio worden niet haalbaar geacht. Verder sluit het niet aan bij behoefte Economie (PRES)
om op MRA schaal te opereren.
Een andere terugvaloptie kan nog wel overwogen worden, nl.: de huidige situatie tijdelijk
verlengen, waarbij stadsregio bestuurlijk nog 1 jaar langer verantwoordelijk blijft voor wonen en
economie taken en/of het personeel nog 1 jaar in dienst houdt (al dan niet met detachering). Het
splitsen van de GR van de Stadsregio moet namelijk op termijn gebeuren omdat n.a.v. de
behandeling van de Wet afschaffing plusregio’s in de Eerste Kamer in de Algemene Maatregel
van Bestuur (AmvB) is gevraagd om een beperking van de Vervoerregio tot de taken op het
terrein van verkeer en vervoer van de voormalige plusregio’s. De Metropoolregio Rotterdam-Den
Haag (de andere “vervoerregio”) heeft echter ook nog geen besluit genomen over het splitsen
van de gemeenschappelijke regeling en er zijn op dit moment geen concrete voornemens om dit
per 1 januari 2017 vorm te geven.
Meegezonden stukken / ter inzage gelegde stukken
• N.v.t.
Behandeling in portefeuillehoudersoverleg
Behandeld in het Portefeuillehoudersoverleg AZ op 2 december 2015.
Behandeling in Regioraad
Behandeld in de Regioraad op 15 december 2015.

Besluit Dagelijks Bestuur:

