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Geacht Bestuur,
U, als Algemeen Bestuur van de Regio, brengt de zienswijze van de Raden gebundeld en afgestemd in
bij de Regiegroep van de MRA.
Onderstaand geven wij als Raad van Gooise de zienswijze op de globale begroting van 2020.
We onderschrijven het belang van samenwerking op MRA schaal op onderwerpen mobiliteit, wonen,
duurzaamheid, landschap en economie. De Regionale Samenwerkingsagenda 2019 – 2022, die op dit
moment in ontwikkeling is, zal in belangrijk mate over dezelfde thema’s gaan. Door deze twee
agenda's op elkaar af te stemmen worden de afspraken geborgd die in MRA verband gemaakt worden.
Het staat voor ons buiten kijf dat de MRA agenda de uitdagingen van de MRA-regio adresseert: de
prangende duurzaamheidsopgave, het woningen tekort, het behoud van werkgelegenheid, het
waarborgen van (duurzame) mobiliteit, de landschapsopgave en het vraagstuk van de verspreiding van
de toenemende toeristenstroom in de Metropool. In onze reactie op de begroting en het werkplan MRA
2019 hebben we al aangegeven dat in een complex bestuurlijk netwerk als de MRA een actie agenda op
dit vlak vooral betekent bestuurlijk afspraken maken, plannen maken, agenderen en stimuleren. Het
zou dan ook niet billijk zijn de MRA plannen te beoordelen in termen van al te concrete resultaten, zoals
bijvoorbeeld de gerealiseerde woningbouwopgave, een percentage aan woningen dat van het gas
afgaat etc. Het resultaat van de uitvoering van het MRA werkplan is immers in de meeste gevallen een
plan of een programma waar de verantwoordelijke partijen vervolgens uitvoering aan moeten geven.
We hebben toen aangegeven dat we het huidige werkplan niettemin te weinig concreet vinden. In de
regiegroep heeft dit punt aandacht gekregen en is voorgesteld om de platforms hier uitwerking aan te
laten geven. Tot nog toe hebben we geen acties op dit vlak gezien. Daarom herhalen we deze wens. Bij
de uitwerking van het werkplan 2020 kan dit punt immers goed worden meegenomen. We zouden
graag zien dat aan de acties in de op te stellen actie-agenda een concreet beoogd resultaat
(‘maatschappelijk effect’) wordt toegevoegd. Dat wil zeggen een vooruitblik naar de resultaten die we
willen realiseren met de afspraken, plannen en de middelen die worden ingezet. Door scherp(er) aan te
geven waar met het werkplan naar toe wordt gewerkt, worden raden en staten in de gelegenheid
gesteld een politiek oordeel te vellen over de plannen. Het concreet benoemen van een dergelijk
resultaat heeft nog een tweede belangrijke tweede opbrengt: het kan inzichtelijk maken waar in de
soms lange keten van bestuurlijke afspraken, plannen, uitvoering knelpunten optreden.
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Gooise Meren acht het in lijn met het convenant dat de MRA niet zelfstandig (in materiële zin)
optreedt als financier van (MRA-)projecten, behoudens de voorfase van initiateven. We zien graag dat
dit principe zichtbaar verwerkt wordt in de uitgewerkte plannen en begroting van de MRA.
Ook onze oproep om deelname aan het platform mobiliteit open te stellen voor regio’s herhalen we.
We begrijpen dat hierover is gesproken in de Regiegroep van de MRA, maar hebben op dit verzoek
geen reactie gezien. Gezien het belang voor onze regio (en onze gemeente) (A1/A6, spoor, de situatie
van het openbaar vervoer) lijkt het ons meer dan ooit cruciaal dat een afvaardiging van de onze regio
meepraat over de lange termijn ontwikkeling op het vlak van mobiliteit. Daarbij komt dat dat er een
onlosmakelijke relatie is tussen bouwen en mobiliteit en andere ambities in de regio. Het is ons inziens
dan ook niet meer dan billijk dat de MRA deelname van regio’s aan het platform mobiliteit mogelijk
maakt. Daarbij kunnen we ons voorstellen dat in het platform mobiliteit een splitsing wordt
aangebracht tussen onderwerpen die strikt de bevoegdheden betreffen van provincies en vervoersregio
enerzijds en de toekomst van het mobiliteitssysteem in samenhang met wonen, economie en
landschap anderzijds. Bij de laatstgenoemde onderwerpen schuiven regio’s dan aan.
Met vriendelijke groet,
Gemeenteraad Gooise Meren
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