De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

~ o s t b u s250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Contactpersoon
Doorkiesnummer

Staf Bestuur en Directie
Marc Frowijn
023-5676894

Uw brlef
ons kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

Verzenddatum

12.0447524\~bd
Brief Dagelijks Bestuur SRA d.d. 14 mei 2012
Toekomst Regionale Samenwerking Amsterdam

Geachte heer, mevrouw,
Wij hebben, evenals uw raad, een op 14 mei 2012 gedateerde brief van het Dagelijks
Bestuur van de Stadsregio Amsterdam ontvangen, inzake de toekomst van de Stadsregio
Amsterdam. In deze brief verwijst het Dagelijks Bestuur naar een eerdere brief van 22 maart
2012 waarin een besluit wordt gevraagd, anticiperend op wetswijzigingen rond de
afschaffing van de "plus" uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. De Stadsregio
Amsterdam opereert onder dit "plus" regime.
Met de val van het kabinet Rutte zullen er op korte termijn geen wetsvoorstellen over dit
onderwerp aan de Staten-Generaal worden gestuurd. Hiermee vervalt besluit 1 uit de brief
van 22 maart 2012, te weten: "Het continueren van de huidige samenwerking als
gemeenschappelijke regeling in ieder geval tot en met 2014, opdat de Regionale Agenda
2010 - 2014 deze bestuursperiode uitgevoerd kan worden, conform afspraken in de
Regioraad, inclusief de kosten die daaraan verbonden zijn". Er vinden geen wijzigingen
plaats en daarmee kan de samenwerking onverminderd worden voortgezet.
Hetgeen onder besluit 2 staat genoemd in de brief van 22 maart 2012, blijft van belang: "Hef
gelijktijdig voeren van een dialoog in de periode tot en met 2014 met portefeuillehouders en
raadsleden van de Stadsregio-gemeenten, de ander MRA-partners als ook met het
bedrijfsleven, maafschappelijke organisaties en burgers, zodat in 2014 besloten kan worden
over een nieuwe vorm van regionale samenwerking".
Wij onderschrijven de door het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio in haar brief van 14 mei
2012 voorgestelde lijn om de samenwerking vooralsnog ongewijzigd voort te zetten en de
dialoog te starten over de toekomst van de Stadsregio Amsterdam, met name op het n
van de Metropoolregio Amsterdam.
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Wij hechten er aan dat het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam een actieve rol
inneemt bij het verder vormgeven van de samenwerking in het gebied van de Metropoolregio
Amsterdam. Zo zouden de gemeente Almere in het oostelijk deel van de Noordvleugel en de
gemeenten Haarlem en Velsen (de IJmond-gemeenten) in het westelijk deel van de
Noordvleugel uitgenodigd moeten worden voor nader overleg over
samenwerkingsmogelijkheden, met de mogelijkheid toe te treden tot de Stadsregio
Amsterdam.
Daarnaast is het nadrukkelijk van belang dat actief de samenwerking met de provincie
Noord-Holland en de provincie Flevoland wordt gezocht in deze dialoog.
Wij hopen dat uw raad deze lijn kan ondersteunen en vertrouwen erop u hiermee voldoende
te hebben geïnformeerd.
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Geachte raad en geacht college,
Met de val van hef kabinet komt hehoorstel dat wij u 22 maart 20'1 2 stuurden over de
toeicomst van de regionale samenwerking (deels) in een ander perspectief te staasr. Met lijkt
er op dat de Tweede Kamer vosrlopig geen besluit neemt over wetswijzigi~-igenrond de
afschaffing vali de "plus" uit de Wgr en de vornling van vervaerregio's, Mogelijlc dateen
volgetid kabinet zich wees-gaaf uitspreken over de bcctuurlijlte inrichting,
Wij vroegen u in de brief van 22 maart otn iri 're stemmen meti

I . Het cot.rlinueren van de huidige samenwerking als gemeefischappelij<e regeling in ieder
geval tot en mei. 2014, opdat de Regionale Agenda 2010-2014 deze besfuursperiode
uitgevoerd kat? worden, conform de afspraken in de Regioraad, inlduusief de kosten die
daar as[?verbonden zijl?.
2. Het geliktilcfig voeren va» een dialoog itl de periocle tot en met 2014 met
poffeteui/lehouders en raadsleden vati de Sfadsregio-gemeenten, de ancler-e MRApartners als ook met I-iet bedrijfsleven, maatschappelgke organisafies en burgef-s, zodat
in 2014 besloten kan worden over een nieuwe vorm van regjonale samenwerking.
1-ieteerste besluit lijkt nu minder noodzaicelijk zolang de afschaffing van de plus niet
plaatsvindt, Het beoogde tweede besluit blijft in onze ogen een nuttig initiatief. De dialoog
kunnen we nu nog beter vanuit onze eigen wensei? en befioefteri voeren en kart zich richten
ap alle taketi, oot< die op hel: gebied van verkeer efi vervaer. We kunnen nagaan wat de
wenselijitheid en mogelijkheden zijn om de regionale samenwerking te vernieuwen en
verbreden, De wijze waarop we de samenwerking iri de Stadsregio willen verbinden inel de
satmetiwerl<ingop andere schaalniveaus (MRA, Nanrdvleugel) blijft ook een relevante vraag.
De samenwertiirtg rwet de proviticie maakt wat ons betreft onderdeel uit var1 deze?dialoog.
Het Dagelijlcc &stuur' ziet uw reactie uiterlijk 24 mei 2012 daarom nog steeds met grote
belangstelling tegemoet, zodal: deze kan worden betroltlten bij de besl~iifvarwiingvan de
Regiot-aad op 26 juni.

N a t ~ e n shel dabeqlts bestuur van de Stadsregio Amsterdam,
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