Inbreng G&V
Wij vinden de drie doelen nog te breed geformuleerd
om als basis te kunnen dienen voor de werking van
de MRA. Ze leiden af van de kern en er kan een
onnodige competitie ontstaan met lokale en
provinciale verantwoordelijkheden. Het is belangrijk
dat de MRA beschrijft op welke wijze de focus op de
genoemde doelen gerealiseerd wordt en voorkomen
wordt dat de MRA alle regionale kwesties naar zich
toetrekt.

Wat staat in de Samenwerkingsafspraken
Samenvatting
Het ‘wat’ van de samenwerking – de inhoudelijke
opgaven waar we gezamenlijk aan werken –
wordt elke vier jaar vastgelegd in de MRA Agenda,
die raden en Staten goedkeuren. Als
onderdeel van de MRA Agenda wordt ook een MRAinvesteringsagenda opgesteld, waarin de
benodigde investeringen inzichtelijk worden
gemaakt om de ambities uit de MRA Agenda te
verwezenlijken. Ook wordt een meerjarenbegroting
opgenomen, waarin de gevraagde
bijdrage van de MRA-deelnemers voor vier jaar
inzichtelijk wordt gemaakt. Elk jaar kunnen
raden en Staten bijsturen op basis van een
Voortgangsnota in het voorjaar en een
Termijnagenda in het najaar. Om het Bestuur grip te
geven op de uitvoering wordt jaarlijks
een uitwerking gemaakt van de MRA Agenda en de
meerjarenbegroting.
B1 basisprincipes
Lang niet alle opgaven lenen zich voor het
schaalniveau van de MRA. Er wordt daarom
zorgvuldig afgewogen op welk schaalniveau een
opgave het beste kan worden
opgepakt. Daarbij geldt: lokaal of deelregionaal wat
kan, op MRA-schaal wat
meerwaarde heeft.
B2 ambitie en doelstellingen
Om de integraliteit in onze afwegingen en uitvoering

Uitleg en opmerkingen voor zienswijze
Uitleg
In de voorgestelde cyclus worden de
samenwerkingsafspraken en overkoepelende
doelen vastgesteld en vervolgens verder
uitgewerkt in een nieuwe MRA agenda die twee
jaar daarna wordt vastgesteld.
Op het moment dat de huidige MRA agenda
werd vastgesteld waren er nog geen
overkoepelende doelen om aan te toetsen. De
platforms inventariseren nu of de
overkoepelende doelstellingen moeten leiden tot
aanpassingen in de werkplannen die nav de
MRA agenda zijn gemaakt.
Opmerking zienswijze
Geen.

Het streven naar sociaal evenwicht moet worden
ingevuld vanuit de ruimtelijk economische opgaven
en betekent wat ons betreft niet dat thema’s en
taken vanuit het sociaal domein binnen de MRA
worden opgepakt.

te bevorderen, formuleren we gezamenlijk een
overkoepelende ambitie en doelstellingen. Deze
ambitie en doelstellingen tekenen de kracht en het
onderscheidende vermogen van de MRA.
B2 Doelstellingen en ambities
Gelijk aan omschrijving in voorstel
transitiecommissie. Verdere uitwerking
overkoepelende doelstellingen volgt in MRA agenda
en werkplannen.

Aandacht voor de kleine gemeenten in de
metropoolregio waarvoor het lastig is om goed
aangehaakt te blijven.

In de samenwerkingsafspraken wordt dit
gefaciliteerd door de positie van de deelregionale
samenwerking, in de afspraken mbt de inzet
flexibele schil en doordat elke participant een AV-lid
afvaardigt.
De Voortgangsnota en Termijnagenda geven ook
meer kans om als kleine gemeente betrokken te zijn
bij de MRA.

Bij de invulling en eventuele uitbreiding van de
platforms is het belangrijk dat de ambities op
duurzaamheid en sociaal evenwicht een duidelijke
plek krijgen.
Wij onderschrijven uw insteek dat bij de
toekomstige indeling van de platforms de
inhoudelijke doelen moeten worden betrokken.

Samenvatting
De kern van de samenwerking wordt gevormd door
de platforms, waar bestuurders van de MRAdeelnemers vooral sturen op de uitvoering van de
MRA Agenda.
C4 Platforms en pfo’s
In de platforms en PHO’s vindt het inhoudelijke

Opmerking zienswijze:
Uitwerking van de overkoepelende
doelstellingen volgt in de MRA agenda en
werkplannen. Wij geven hierbij nogmaals aan
dat het streven naar sociaal evenwicht moet
worden ingevuld vanuit de ruimtelijk
economische opgaven en niet leiden tot het
oppakken van taken vanuit het sociaal domein
binnen de MRA.
Opmerking zienswijze:
De samenwerkingsafspraken bieden meer
mogelijkheden voor betrokkenheid van kleine
gemeenten. Bijvoorbeeld door de directe
vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering
en Raadtafel. Wij verzoeken u wel om bij het
invullen van de informatievoorziening zoals
beschreven in de samenwerkingsafspraken ook
te kijken naar compacte informatievoorziening
en bij kleine gemeenten op te halen of dit
voldoende wordt gefaciliteerd.
Uitleg
Sturing op de indeling van platforms in relatie tot
de inhoudelijke doelen loopt via de Algemene
Vergadering.
Opmerking zienswijze:
Geen.

Ook moet goed worden nagedacht over de rol en
positie van de portefeuillehoudersoverleggen en
moeten dubbelingen hierbij worden voorkomen.

Wij zijn zeer verheugd dat het uitgangspunt van
evenredige vertegenwoordiging in de bepalende
gremia opvolging krijgt, zowel voor het platform
mobiliteit als door het instellen van een Algemene
vergadering.

gesprek plaats en wordt zorggedragen voor de
regionale afstemming op de verschillende
onderwerpen.
De Algemene Vergadering kan op voorstel van het
Bestuur besluiten om een bestuurlijk platform in te
stellen of op te heffen.
C4 platforms en portefeuillehoudersoverleggen
Onder een platform kan voor specifieke
onderwerpen een PHO worden ingesteld. Het
platform en het PHO maken afspraken over de
onderlinge verhoudingen. Ook een andere
overlegvorm dan een PHO onder een platform is
mogelijk, bijvoorbeeld met andere dan alleen
bestuurlijke partners.

B3 Deelregionale samenwerking
Iedere deelregio is met minimaal één afgevaardigde
vertegenwoordigd in het Bestuur, de bestuurlijke
Platforms en de portefeuillehoudersoverleggen
Elke deelregio zorgt voor één ambtelijk en één
bestuurlijk eerste aanspreekpunt.

Opmerking zienswijze:
De wisselwerking tussen platform en
portefeuillehoudersoverleg wordt niet verder
uitgewerkt in de samenwerkingsafspraken. Het
is de verantwoordelijkheid van het platform om
hierover goede afspraken te maken. Het is goed
om na het overgangsjaar of bij de volgende
vierjaarlijkse evaluatie te kijken of nadere
uitwerking gewenst is.
Ook moet goed afgewogen worden wanneer het
instellen van een vast
portefeuillehoudersoverleg het juiste instrument
is of wanneer een andere invulling kan worden
gekozen. Bijvoorbeeld door als platform een
themasessie over een bepaald onderwerp te
organiseren voor alle portefeuillehouders van
participanten. De afspraken bieden hiervoor
ruimte.
Uitleg:
We zijn deelregionaal bestuurlijk
vertegenwoordigd in bestuur, platform en pfho’s.
Ambtelijk zijn we vertegenwoordigd in de
voorbereidende ambtelijke overleggen en
directieoverleggen voorafgaand aan de
platforms (pfo alleen ambtelijk overleg).
We zijn gemeentelijk vertegenwoordigd in de

Alle deelregio’s worden vertegenwoordigd in de
platforms. Elk Platform kiest een voorzitter en een
vice-voorzitter via een transparante procedure.

Algemene Vergadering. De bestuurssecretaris
van de Regio bereidt dit voor in afstemming met
de gemeentelijke adviseurs, indien de gemeente
deze heeft.
Opmerking zienswijze:
deelregionale vertegenwoordiging is van belang
voor herkenbaarheid en draagvlak en goede
verbetering in samenwerkingsafspraken.

C4 Platforms en portefeuillehoudersoverleggen
Platforms kunnen zelf besluiten per deelregio meer
bestuurders deel te laten nemen.

Met het instellen van een Algemene vergadering en
bestuur verwachten wij een grotere rolduidelijkheid
en een duidelijker gezicht van de MRA naar buiten.

Rol Algemene Vergadering (C2 en samenvatting)

Daarbij is aansluiting van elke deelregio in het

B3 Deelregionale samenwerking

Alle deelregio’s zijn vertegenwoordig in de
platforms. De afspraken bieden echter ook de
mogelijkheid om te besluiten dat per deelregio
meer bestuurders kunnen deelnemen. Wij zijn
hier niet direct voorstander van. Natuurlijk kan
een bestuurder als bestuurlijk trekker, vanuit een
expertise of lokaal belang uitgenodigd worden
bij een agendapunt maar dit is iets anders dan
structureel deelnemen aan de overleggen.
Opmerking zienswijze:
In de beschrijving onder C2 staat dat de
vergadering van de AV niet over inhoudelijke
onderwerpen gaat. Tegelijkertijd geeft u in de
samenvatting aan dat de AV kaderstellend en
controlerend is. Het vaststellen van kaders en
het beoordelen of – gegeven de door de raden
en staten vastgestelde kaders – de MRA
effectief haar doelen realiseert, is wel degelijk
een inhoudelijk rol. Wij verzoeken u dit in de
definitieve samenwerkingsafspraken nog iets
meer aan te scherpen.
Is verwerkt, geen opmerkingen.

bestuur van groot belang. Wij menen dat een lid van
het bestuur niet per se een regio of MRA deelnemer
vertegenwoordigt. Wanneer echter de stelling is dat
een lid van het bestuur niet alleen de eigen regio,
maar eventueel ook een andere regio zou
vertegenwoordigen staat dit op gespannen voet met
een herkenbare vertegenwoordiging, zo dicht
mogelijk bij de inwoner.
Met elkaar moeten we zorgdragen dat de
bestuurlijke legitimatie van onze samenwerking
wordt gewaarborgd en daarbij niet de schijn wekken
dat een extra bestuurslaag wordt gecreëerd. De
MRA blijft een netwerkorganisatie gebaseerd op
vrijwillige samenwerking.

Iedere deelregio is met minimaal één afgevaardigde
vertegenwoordigd in het Bestuur

Samenvatting
Alle bevoegdheden blijven volledig bij de
raden en Staten van de deelnemers. De MRA is een
informeel samenwerkingsverband. Het
vormt geen aparte bestuurslaag met eigen
bevoegdheden of wettelijke taken.
A1 Noodzaak MRA
Alle bevoegdheden blijven bij de raden en Staten
van de deelnemers: de MRA vormt geen aparte
bestuurslaag met eigen bevoegdheden of
wettelijke taken.
C1 Raden, Staten en raadtafel
Beschrijft de positie van de raden en Staten, de
wijze waarop geïnformeerd wordt en de
onderwerpen waarvoor de raden en Staten om
wensen en opvattingen worden gevraagd.

2.6 Externe rol van de MRA
De MRA kent een proactieve Public Affairs- en

Uitleg en verwerken in zienswijze:
In de werkwijze richting raden en staten wordt
een voortgangsrapportage en termijnagenda
toegevoegd. Dat is een verbetering omdat nu
vooral aan de voorkant (agendering) wordt
geïnvesteerd en afgestemd en nauwelijks aan de
achterkant (verantwoording, resultaten zichtbaar
maken).
Daarnaast wordt er een lobbyagenda opgesteld.

Het is belangrijk dat de raden en Staten goed
geïnformeerd zijn over de wijze waarop de MRA
gemeenten en provincie vertegenwoordigt in
overleg met het rijk, zoals in het BO MIRT en
BOL, zoals ook staat beschreven onder C1. Een
goede terugkoppeling van belangrijke
overleggen richting raden is daarom gewenst.
Dit kan ook via de deelregio zodat op de lokale
informatiebehoefte kan worden ingespeeld.
Opmerking zienswijze
We kunnen ons vinden in de invulling van de

lobbyaanpak richting Rijk, Europa en
samenwerkingsverbanden waarbij de drie MRA
ambities centraal staan. Elk jaar stelt het bestuur in
afstemming met de platforms hiertoe een lobby
agenda op voor de MRA.

externe rol van de MRA. Waar een ‘coalition of
the willing’ wordt gevormd moet wel bewust
afgewogen worden of het onderwerp nog steeds
passend is op de MRA schaal.

De activiteiten op het gebied van public affairs en
lobby leveren een bijdrage aan
belangenbehartiging, kennisdeling, beïnvloeding
rondom- en financiering van de
uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda.
Het staat elke deelnemer vrij om in MRA verband in
de lobby op te trekken. Zogenoemde ‘coalitions of
the willing’ kunnen, na instemming van het bestuur
en binnen de kaders van de lobbyagenda, uit naam
van de MRA spreken.
Het verdient daarbij de voorkeur om
procesafspraken en verantwoordingslijnen in de
nog op te stellen samenwerkingsafspraken klip en
klaar vast te leggen. Democratische sturing vooraf
en verantwoording achteraf moeten daarbij als
uitgangspunt worden genomen.
Concrete bestuurlijke instrumenten moeten hierbij
benoemd en uitgewerkt worden, zoals jaarplannen
voor de platforms of startnotities om bij aanvang
van een onderwerp af te stemmen.

Samenvatting
Het ‘wat’ van de samenwerking – de inhoudelijke
opgaven waar we gezamenlijk aan werken –
wordt elke vier jaar vastgelegd in de MRA Agenda,
die raden en Staten goedkeuren. Als onderdeel van
de MRA Agenda wordt ook een MRAinvesteringsagenda opgesteld, waarin de
benodigde investeringen inzichtelijk worden
gemaakt om de ambities uit de MRA Agenda te
verwezenlijken. Ook wordt een meerjarenbegroting
opgenomen, waarin de gevraagde bijdrage van de
MRA-deelnemers voor vier jaar inzichtelijk wordt
gemaakt.
Elk jaar kunnen raden en Staten bijsturen op basis
van een Voortgangsnota in het voorjaar en een

Uitleg:
In de samenwerkingsafspraken worden de
bestuurlijke instrumenten benoemd en
uitgewerkt waarmee in het algemeen aan deze
inbreng is voldaan. In de zienswijze worden een
aantal punten genoemd die nog aandacht
vragen.

Termijnagenda in het najaar. Om het Bestuur grip te
geven op de uitvoering wordt jaarlijks een
uitwerking gemaakt van de MRA Agenda en de
meerjarenbegroting.

Het is goed dat de mogelijkheid bestaat om voeling
te houden met de raden en hun advies te vragen op
proces en dat de positie van de raden in de
toekomstige governancestructuur van de MRA
voldoende geborgd wordt.

In deel 2 Werkafspraken worden procedures
beschreven en vastgelegd.
2.3 Vierjaarlijkse cyclus Samenwerkingsafspraken
Voor het vaststellen van de
samenwerkingsafspraken wordt de procedure
‘vaststellen met wensen en opvattingen raden &
Staten’ in paragraaf 2.7 tweemaal doorlopen: de
eerste keer om wensen en opvattingen op te halen
voor het concept document, en de tweede keer om
het definitieve concept vast te
stellen.

Lokaal aandachtspunt:
Het gesprek tussen raad en AV-lid organiseren.

Naast vaststelling in de Algemene Vergadering
worden de deelnemers ook
aangemoedigd de samenwerkingsafspraken te
laten bekrachtigen in het eigen
college of DB en in de eigen gemeenteraad,
regioraad of Provinciale Staten.

Het is belangrijk bij de positionering van de
Raadstafel rekening te houden met de beperkte
vertegenwoordiging vanuit de Raden. Het is
essentieel voor een heldere rol van de Raadtafel dat

Samenvatting
Het Bestuur en de Algemene Vergadering worden
geadviseerd door de MRA Raadtafel. De
democratisch vertegenwoordigende organen (raden

Opmerking zienswijze
De invulling van de Raadtafel met één lid en een
plaatsvervangend lid is in overeenstemming met
onze regionale inbreng. Een aantal gemeenten

inhoudelijke en financiële besluiten via de formele
lijn van wensen en bedenkingen langs de raad als
democratisch gelegitimeerd orgaan gaan.

en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de
Raadtafel. De Raadtafel geeft het Bestuur gevraagd
en ongevraagd advies over de processen, die de
raden en Staten aangaan, waaronder de jaarlijkse
Voortgangsnota en Termijnagenda en het proces
van ‘wensen en opvattingen’. De Raadtafel heeft
geen inhoudelijke rol. Voor de betrokkenheid van de
raden en Staten is niet alleen de Raadtafel van
belang, maar ook het gesprek tussen de raden en
Staten en hun eigen colleges.

Verder stellen wij voor om uit te gaan van het vierogen principe. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van
het aanwijzen van een lid en een plaatsvervangend
lid per gemeente Hiermee wint de Raadtafel aan
kracht.

C1 Raden en Staten en de Raadtafel
De democratisch vertegenwoordigende organen
(raden en Staten) zijn met één lid
vertegenwoordigd in de MRA Raadtafel. Ook
benoemen zij een vaste vervanger, voor
als het afgevaardigde lid verhinderd is.

Wij vragen u ervoor te waken dat de
structuurwijziging niet leidt tot een kostenstijging.
Inzet van personele capaciteit ten behoeve van het
MRA-bureau dient via de MRA begroting te worden
gefinancierd. Wij verzoeken u om een nadere
uitwerking te maken van de flexibele schil van (om
niet) beschikbaar gestelde medewerkers van
deelregio’s zodat deze inzet in relatie tot de
begroting inzichtelijk kan worden gemaakt.

B3: deelregionale samenwerking
De benodigde inzet voor de MRA Directie en de
flexibele schil (die nodig is voor de uitvoering van de
uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda) wordt ‘om
niet’ ter beschikking gesteld door de MRAdeelnemers. Om ook kleinere gemeenten de kans te
geven om hierin bij te dragen, wordt de benodigde
inzet per deelregio in beeld gebracht en is het aan
de deelregio om gezamenlijk te bezien hoe de
gevraagde inzet kan worden geleverd. Als om niet
mensen voor de directie en de flexibele schil leveren
niet haalbaar is, dan betalen de betreffende
deelnemers naar analogie een extra financiële
bijdrage.

(binnen en buiten Gooi en Vechtstreek) hebben
ingebracht bij voorkeur twee leden in de
Raadtafel af te vaardigen. Dit leidt in de
afstemming tot een grote groep maar kan wel
het draagvlak vergroten. Door het twee-ogen
principe zonder politieke lading kunnen
raadsleden met meer rugdekking opereren. We
verzoeken u nogmaals naar deze afweging te
kijken en een onderbouwing te geven bij de
definitieve keuze in de
samenwerkingsafspraken.
Opmerking zienswijze:
Zie boven.

Uitleg:
Deelregio kan dus kiezen tussen capaciteit
leveren of geld. Verdeelsleutel op deelregionaal
niveau. Hier staat niet expliciet dat de
verdeelsleutel op inwoneraantal is. Dit is wel het
geval voor de basisbijdrage. wordt voorgesteld
op inwoneraantal.
In de huidige setting levert een gemeente of
deeldeelregio op basis van eigen afweging en
ambitie. Daar is ook wat voor te zeggen.

C5 MRA-directie
De MRA-directie wordt gevormd door medewerkers
die vanuit de MRA-partijen (op basis
verdeelsleutel op deelregio-niveau) ‘om-niet’ ter
beschikking worden gesteld. Indien geen inzet ‘omniet’ geleverd kan worden, wordt dit door
betreffende partijen gecompenseerd door een
aanvullende financiële bijdrage.
C6 Financiering
Iedere gemeente en provincie levert jaarlijks een
financiële basisbijdrage voor de financiering van de
samenwerking. De algemene kostenverdeelsleutel
is naar rato van het inwonertal van de deelnemende
gemeenten.
De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt
telkens voor vier jaar vastgesteld in een
Meerjarenbegroting, gelijktijdig bij het vaststellen
van de nieuwe MRA Agenda. Er wordt daarbij
jaarlijks rekening gehouden met een indexatie van
de bijdrage per inwoner, die maximaal gelijk is aan
de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.
Verrekening van overschotten of tekorten over
jaarbegrotingen vinden plaats na vier jaar, na afloop
van de Meerjarenbegroting en de termijn van de
MRA Agenda. Na vier jaar zal het bestuur een
voorstel voorleggen aan de Algemene Vergadering
over wat te doen met het dan geldende overschot,
of hoe het dan geldende tekort te financieren.

Opmerking zienswijze:
De inzet voor de MRA directie en de flexibele
schil wordt op basis van een verdeelsleutel op
deelregio-niveau verdeeld. In de concept
samenwerkingsafspraken is de verdeelsleutel
voor de basisbijdrage naar inwoneraantal. Voor
deze inzet is de verdeelsleutel nog niet nader
gedefinieerd. We verzoeken u invulling te geven
aan een verdelingssystematiek die niet alleen
rekening houdt met inwonersaantal maar ook
met ieders ambitieniveau en wat eenieder
binnen de doelstellingen te halen en te brengen
heeft.

Opmerking zienswijze:
Onder C6 worden de afspraken met betrekking
tot de P&C cyclus uitgewerkt. Hierin zijn een
aantal punten verwerkt die eerder door onze
regiogemeenten zijn ingebracht in de
zienswijzen bij de begroting. Het gaat hierbij om
indexering, verrekening van overschotten en
tekorten en het vierjaarlijks vaststellen van de
bijdrage per inwoner gekoppeld aan de MRA
agenda. Ddus fijn dat deze er in zit.

Tenslotte vragen wij aandacht voor een realistisch
tijdpad in dit proces. Hoewel het belangrijk is om
energie en voortgang op het proces te houden kan
consultatie van raden en staten alleen serieus
plaatsvinden als rekening wordt gehouden met hun
termijnen.

B1 basisprincipes:
Politiek draagvlak is onmisbaar, omdat de cruciale
besluiten alleen door democratische organen
kunnen worden genomen. We zorgen voor
zorgvuldige processen met voldoende tijd voor
deelregionale afstemming en betrekken raden en
Staten op de door hen gewenste momenten.
2.7 Procedure vaststellen met wensen en
opvattingen raden en Staten
De AV stelt het document vast, en geeft opdracht
deze versie te verzenden naar raden
en Staten, met het verzoek het document lokaal of
provinciaal te bespreken, en
wensen en opvattingen mee te geven aan hun AV
lid, ter bespreking in de volgende
AV. Reactie termijn hiervoor is 8 weken.
De wensen en opvattingen worden via het lid van de
AV ingebracht in de Algemene
Vergadering.

Wij verzoeken u alvorens over te gaan tot
besluitvorming in de Raden en Staten het voorstel
met uitgewerkte samenwerkingsafspraken in een
ontwerp convenant eerst als tussenstap voor
zienswijze voor te leggen.

Deze processtap is ingevoegd.

Opmerking zienswijze:
In de samenwerkingsafspraken worden de
processen duidelijk beschreven. Om hierop als
gemeente te kunnen acteren en ook
deelregionale afstemming mogelijk te maken is
het belangrijk te werken met een jaaragenda
waarin overlegdata en verzenddata duidelijk
staan vermeld. Een goede lange termijnagenda
maakt het zelfs makkelijker om een korte termijn
tussen verzending en overleg te hanteren omdat
hiermee vooraf rekening kan worden gehouden
in de bestuurlijke agenda’s.
Voor de consultatie van raden en Staten is de
termijn van acht weken uit het huidige
convenant gehandhaafd. Deze termijn is krap
omdat ook deelregionale afstemming moet
plaatsvinden en de aanlevering van stukken niet
altijd past in de jaarplanning van de
gemeenteraden. Ook hierbij helpt een
jaaragenda. Wij geven u in overweging om de
termijn naar 9 of 10 weken te wijzigen.
Belangrijk is tenminste dat bij de termijn van 8
weken het zomerreces en het kerstreces niet
wordt meegerekend.
Opmerking zienswijze:
Dank voor het opvolgen van deze opmerking.

Aanvullende inbreng losse gemeenten
Inbreng
1. De transitiecommissie wordt verzocht de
eerste doelstelling van de ambitie, luidende
“De meest inventieve regio van Europa, met de
best opgeleide bevolking”, te vervangen door:
“De meest inventieve regio van Europa met
gelijke en maximale onderwijskansen voor
elke inwoner”.
2. Focus en subsidiariteit
 er zijn drie thema;s die op de schaal van
de MRA onze aandacht behoeven: Wonen,
Werken, Mobiliteit. Om een effectieve
MRA op die onderwerpen te krijgen, is
focus op deze thema’s nodig en focus op
die onderdelen er van die het best op de
MRA schaal worden geadresseerd;
 de drie doelen zijn veel te breed zijn
geformuleerd om als basis te dienen voor
de werking van de MRA. Ze leiden af van
de kern en er ontstaat al snel een
onnodige competitie met lokale (en
provinciale) verantwoordelijkheden;
 er mag en moet oog zijn voor andere
aspecten bij de genoemde kernthema’s,
van duurzaamheid tot sociaal weefsel,
maar de MRA moet daar niet haar
primaire doelstelling van maken.
3. Tbv versterking van de democratische
legitimatie de raadtafel een dwingend

Gemeenteraad
Hilversum

Verwerking
Niet verwerkt in de
regionale zienswijze want
in de overige raden niet aan
de orde geweest.

Samenwerkingsafspraken
Niet overgenomen.

Hilversum

Punt 1 en 3 niet verwerkt in
de regionale zienswijze
want in de overige raden
niet aan de orde geweest.
Punt 2 mbt focus verwerkt
in de regionale zienswijze.

Zie bij doelstellingen en
ambities bij regionale
zienswijze.

Gooise Meren
Blaricum

Niet verwerkt in de
regionale zienswijze omdat

Raadtafel krijgt een
adviesrol richting bestuur

adviesrecht toe te kennen om het Bestuur in
voorkomende gevallen een startnotitie ter
besluitvorming aan raden en staten voor te
laten leggen om hen vooraf kaderstellend in
positie te brengen (noodrem)

Hilversum een correctief
instrument in een
aangenomen amendement
nadrukkelijk afwijst dus
geen breed gedragen
inbreng.
Verwerkt in concept
zienswijze.

en AV.

Gooise Meren

Tekst in concept zienswijze
aangevuld op dit punt.

Gekozen is voor één
raadslid per gemeente.

Huizen

Tekst in concept zienswijze
aangevuld op dit punt.
Over specifieke verdeling
coalitie/oppositie is geen
eenduidige lijn of dit vanuit
de MRA opgelegd moet
worden (wat de raadtafel
politieker maakt) of dat de
invulling aan gemeenten
zelf is. Dus dit aspect niet
verwerkt.
Tekst in concept zienswijze
aangevuld op dit punt.

Gekozen is voor één
raadslid per gemeente.

4. Bij de uitwerking van de raadtafel aandacht
voor welke informatie aan de raadtafel wordt
besproken en hoe raadsleden worden
gefaciliteerd in hun rol aan de raadtafel.
5. Zorgen dat de positie van de raden in de
toekomstige (governance)structuur van de
MRA voldoende geborgd wordt.
Te onderzoeken of in de MRA Raadtafel de
zetel per gemeente aan twee raadsleden kan
worden toegekend (duo-lidmaatschap), die
(zo mogelijk) alternerend deelnemen aan de
vergadering van de MRA-Raadtafel.
6. Het is goed dat de mogelijkheid bestaat om
voeling te houden met de raden en hun advies
te vragen op proces….aanvullen met: wij stellen
daarom voor om de Raadtafel te
laten bestaan uit twee vertegenwoordigers per
deelnemer in de MRA, dus gelijk aan het
aantal vertegenwoordigers per provincie,
zodat er de mogelijkheid is van vervanging en
zowel door de coalitie als oppositie een
vertegenwoordiger kan worden aangewezen”

Hilversum

7. De raadtafel wint aan kracht als daar per
gemeente wordt gewerkt volgens het 4-ogen
principe, daarom dringen wij er op aan twee

Hilversum

Dit is uitgewerkt in de
samenwerkingsafspraken.

Gekozen is voor één
raadslid per gemeente.

raadsleden per gemeente af te vaardigen.
8. Essentieel voor een heldere rol van de
raadtafel is dat inhoudelijke en financiële
besluiten via de formele lijn van wensen en
bedenkingen langs de raad (als democratisch
gelegitimeerd orgaan) gaan.
9. Bij de concept zienswijze wel te vragen om in
die zienswijze extra aandacht te hebben voor
het uitgangspunt dat de MRA gebaseerd is op
vrijwillige samenwerking waarbij;
De positie van de raad aan het hoofd van
de gemeente niet beperkt wordt
De MRA duidelijk maakt op welke wijze de
focus op de genoemde doelen
gerealiseerd wordt en voorkomen wordt
dat (zoals de MRA zelf schrijft) de MRA
alle regionale kwesties naar zich toe trekt.
10. Geborgd dient te worden dat de samenstelling
van het MRA bestuur langs de lijnen van de
deelregio’s wordt samengesteld.
11. Aansluiting van iedere deelregio in het bestuur
is essentieel. Het toevoegen van een extra
‘trap’ in het toch al getrapte stelsel door een
bestuurslid uit een andere regio
vertegenwoordiger te laten zijn van meer
regio’s ineen, vergroot de democratische
afstand en verkleint de democratische
legitimiteit.
Voorstel is dan ook om alle deelregio’s direct
vertegenwoordigd te laten zijn, bijvoorbeeld
via leden uit de platformstructuur.

Hilversum

Verwerkt in concept
zienswijze.

Laren

Tekst in concept zienswijze
op dit punt aangevuld.

In de
Samenwerkingsafspraken
onder C1 is beschreven
waarover de raden en
Staten geconsulteerd
worden.
Zie tabel regionale
zienswijze.

Huizen

Verwerkt in de regionale
zienswijze.

Zie tabel regionale
zienswijze.

Hilversum

Verwerkt in de regionale
zienswijze.

Zie tabel regionale
zienswijze.

12. In de samenstelling van het bestuur te streven
naar zoveel mogelijk door de Raad en Staten
benoemde bestuurders met het ook op
optimale politieke verantwoording.
13. De samenstelling van het bestuur zo te kiezen
dat zoveel mogelijk door de Raad en Staten
benoemde bestuurders zitting daarin hebben,
met het oog op optimale politieke
verantwoording.

Gooise Meren
Wijdemeren

Verwerkt in regionale
zienswijze.

Eigen keuze voor gemeente
welke bestuurder wordt
afgevaardigd. (C2)

Blaricum

Verwerkt in regionale
zienswijze.

14. De flexibele schil van (om niet) ter beschikking
gestelde medewerkers van deelregio’s mee te
tellen in de door raden en staten goed te
keuren begroting MRA.
15. Inzet van personele capaciteit ten behoeve
van het MRA-bureau dient via de MRA
begroting te worden gefinancierd.
16. Uitgangspunt is dat de bijdrage het liefst gelijk
blijft maar in ieder geval niet verder toeneemt
dan maximaal het inflatiepercentage.
17.  De in het voorstel geschetste positie van
het bestuur werkt de indruk van een
bestuur waarop alleen via de Algemene
Vergadering getrapt invloed kan worden
uitgeoefend.
 Er is een uitwerking nodig om tot
procesafspraken en
verantwoordingslijnen te komen. Het
verdient voorkeur dit in de nog op te
stellen samenwerkingsafspraken klip en
klaar vast te leggen.

Gooise Meren
Blaricum
Wijdemeren

Verwerkt in de regionale
zienswijze

Bestuur bestaat uit de
burgemeester van A’dam
en de twee CvK’s en een
bestuurder vanuit elke
deelregio. Eigen keuze voor
deelregio welke bestuurder
wordt afgevaardigd. (C3)
Voorstel is capaciteit
beschikbaar stellen om niet
of financieel bijdragen.

Huizen
Hilversum

Verwerkt in de regionale
zienswijze

Zie boven.

Laren

Verwerkt in regionale
zienswijze

Zie tabel regionale
zienswijze.

Hilversum

Grotendeels verwerkt in de
regionale zienswijze. Van
de concretisering niet alles
verwerkt want niet breed
besproken in alle raden.

Bij deelregionale
vertegenwoordiging in elk
geval een directe lijn ri
bestuur naast de sturing in
de AV. De MRA kan ook
geen bestuur van 34
personen vormgeven.
Wel deelregionale
vertegenwoordiging in het
bestuur.



Democratische sturing (vooraf) en
verantwoording moet daarbij als
uitgangspunt worden genomen; agenda’s
zijn te vrijblijvend, zienswijze procedures
(alleen) te reactief.
 Concrete bestuurlijke instrumenten
moeten benoemd en uitgewerkt worden,
zoals jaarplannen voor de bestuurlijke
platforms of startnotities om bij aanvang
van een onderwerp af te stemmen. Zoek
naar ook heldere besluitvorming bij raden
over MRA thema’s, zoals aan de hand van
akkoorden, opdrachten of mandaat.
18. Alvorens
4
over te gaan tot besluitvorming in de
Raden en Staten het voorstel met uitgewerkte
samenwerkingsafspraken in een ontwerp
convenant eerst als tussenstap voor
zienswijze voor te leggen
19. De nog te ontwikkelen
samenwerkingsovereenkomsten worden in
conceptvorm voorgelegd aan raden en staten
voor een uitgebreide consultatie. Dit, om
zodoende input op te halen voor de inhoud
van de samenwerkingsovereenkomsten, die
uiteindelijk worden voorgelegd ter
goedkeuring aan de raden en staten. In deze
consultatie- en besluitvormingsrondes worden
de overleg- en besluitvormingstermijnen
gerespecteerd die betreffende gemeenten en
staten hanteren. Door ook regionale
processen en termijnen rondom overleg- en
besluitvorming te eerbiedigden, wordt

Zie tabel regionale
zienswijze.

Gooise Meren
Blaricum
Wijdemeren

Verwerkt in regionale
zienswijze.

Tussenstap in proces
gevoegd.

Hilversum

Verwerkt in regionale
zienswijze.

Zie tabel regionale
zienswijze.

regionale afstemming mogelijk gemaakt.
20. Daadwerkelijke betrokkenheid van raden kan
alleen plaatsvinden als rekening gehouden
wordt met hun overleg- en
besluitvormingstermijnen. Die ruimte is er nu
onvoldoende. Een dringende oproep is om dat
in hierna volgende processen anders te
organiseren en meer tijd in te bouwen voor de
lokale processen. Voldoende ruimte voor
lokale oordeels- en besluitvorming is immers
essentieel voor blijvend vertrouwen in de
samenwerking.
21. Het besluitvormingsproces moet zo ingericht
worden dat Raden en Staten voldoende tijd
hebben voor hun besluitvorming over de
voorstellen.
22. Voor
5
beslissingen met grote gevolgen wordt
de formele lijn van wensen en bedenkingen
gebruikt. Die loopt via de Raden en Staten. Wij
zien graag een transparant proces waarop
weging van wensen en bedenkingen
plaatsvindt gezien de getrapte route via regio
en MRA

Hilversum

Verwerkt in regionale
zienswijze.

Zie tabel regionale
zienswijze.

Huizen

Verwerkt in regionale
zienswijze

Zie tabel regionale
zienswijze.

Blaricum

De getrapte route via de
Regio is een keuze binnen
Gooi en Vechtstreek. De
vraag naar een transparant
proces zal door het
Algemeen Bestuur worden
opgepakt.

Betreft deelregionale
uitwerking. Deze uitwerking
zal worden ingevuld als de
definitieve uitwerking van
de samenwerkingsafspraken (na de
consultatie van de raden
over het concept) bekend
is.

In de
samenwerkingsafspraken
wordt de positie van de
deelregio’s beschreven bij
de basisprincipes (B1)
De basis voor de
samenwerking in de MRA
ligt in de zeven deelregio’s.

Streven is in oktober een
eerste voorstel in het AB
voor te leggen.

Vanuit de deelregio’s
verhouden we ons ook tot
gebieden buiten de MRA
(zoals Noord-Holland
Noord, regio’s rond Utrecht,
Zwolle en Leiden)
Verder uitgewerkt onder B3
deelregionale
samenwerking

23. De huidige werkwijze van de regio biedt de
raad te weinig ruimte om een voldoende
‘eigen’ standpunt naar voren te brengen. In
regioverband moet aan de orde worden
gesteld of een lokale werkwijze in dit soort
belangrijke processen waar ook lokale
autonomie een rol speelt, niet meer voor de
hand liggend is. De huidige werkwijze zet de
positie van de Hilversumse raad naar haar
gevoel dan ook teveel op afstand. Voorgesteld
wordt dan ook het nu gevoerde proces te
evalueren – indien deze wens ook bij de
regiogemeenten leeft – hiervoor vanuit de
Regio met verbetervoorstellen te komen.

Hilversum

Binnen de MRA kan het
aandachtspunt van
getraptheid betrokken
worden bij de uitwerking
versterking deelregio’s.
Deze vraag zal door het
Algemeen Bestuur van de
Regio worden opgepakt.
B3 deelregionale
samenwerking:
De deelregio is het
voorportaal voor veel MRAoverleggen. Dit vraagt om
een goede
afstemming in de deelregio
in de voorbereiding. Daarbij
is het de
verantwoordelijkheid van
de vertegenwoordigende
gemeente(n) in het MRA

Betreft deelregionale
uitwerking, zie hierboven.

gremium om het
deelregionale geluid in te
brengen. Ook
vormt/vormen deze
gemeente(n) de eerste lijn
in de terugkoppeling naar
de eigen deelregio.

