Voorblad raadsavond Wormerland

Onderwerp

Herziening standpunt regionale samenwerking en zienswijze ontwerpbegroting
2015 Stadsregio Amsterdam

Activiteit

Inhoudelijke bespreking

Doel

Herziening van standpunt regionale samenwerking en het vormen van een
zienswijze over de ontwerpbegroting 2015 Stadsregio Amsterdam

Geschatte
behandeltijd

15 min.

Beknopte
toelichting

Het Dagelijks Bestuur heeft op 3 april jl. de bijgaande ontwerpbegroting 2015
vastgesteld en besloten voor een zienswijze voor te leggen aan de besturen van
de Stadsregio-gemeenten. Deze begroting zal op 24 juni a.s. ter vaststelling aan
de Regioraad worden aangeboden. Het Dagelijks Bestuur vraagt voor 1 juni 2015
om een zienswijze van het gemeentebestuur van Wormerland.
Op 26 november 2013 heeft uw raad zich uitgesproken over de toekomst van de
regionale samenwerking en hiermee het signaal afgegeven dat de gemeente
Wormerland naast de samenwerking in de vervoerregio niet regionaal wil
samenwerken op de overige beleidsterreinen wanneer de plusregio’s afgeschaft
worden.
In het coalitieakkoord Wormerland 2014-2018 is ten aanzien van de regionale
samenwerking opgenomen dat de gemeente aangesloten blijft bij de Stadsregio
Amsterdam en zich hierin sterk zal maken voor de belangen van de gemeente. De
gemeente moet in dit samenwerkingsverband een betrouwbare partner zijn en
blijven. Samenwerking in de regio is onontbeerlijk en gewenst.
In het licht van de coalitieafspraken wordt voorgesteld de intentie ten aanzien van
de regionale samenwerking uit het akkoord om te zetten in nieuw beleid.
Voorgesteld wordt om dit gelijktijdig met het voorstel voor de zienswijze over de
ontwerpbegroting 2015 te doen.

Vervolg
procedure
Gevraagde
beslissing

Terugnemen college

1. beslispunt 2 van het besluit van 26 november 2013 te herzien in: in te
stemmen met de richting van de doorontwikkeling van de regionale
samenwerking, namelijk naar het niveau van de metropoolregio. De vorming
van een vervoerregio maakt hier onderdeel van uit;
2. in te stemmen met de bijgaande ontwerpbegroting 2015 Stadsregio
Amsterdam;
3. dit middels bijgaande brief kenbaar te maken aan de Stadsregio Amsterdam.
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