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Geachte leden van de Transitiecommissie, beste Femke, Arthur, Leen, Thijs, Gerard, Franc en Emiel, 

 
 

Wederom dank voor jullie inspanningen om te komen tot een vernieuwd voorstel. Het voorstel heeft 

in onze deelregio tot vruchtbare gesprekken geleid. Bijzonder dank ook voor jullie aanwezigheid bij 

de vele bijeenkomsten met raadsleden in onze regio. We hebben dit zeer op prijs gesteld. Het voeren 

van het politiek-bestuurlijke gesprek op lokaal niveau over dit belangrijke onderwerp hebben we als 

waardevol ervaren. Het draagt ons inziens bij aan goede verhoudingen en aan onderling vertrouwen 

in de samenwerking.  

 

We hebben grote betrokkenheid ervaren bij onze raadsleden. Het Amstelland-Meerlanden 

Raadsledenplatform1 heeft dit onderwerp voortvarend opgepakt. Het platform heeft een voorstel 

gedaan dat in de raden is geagendeerd en door veel raden (deels) is onderschreven. Dit zullen jullie 

ook terug zien in de individuele reacties van onze gemeenten.  

 

De onderwerpen waar gemeenten in Amstelland-Meerlanden groot belang aan hechten, brengen we 

hierna graag nogmaals onder de aandacht. Dit is in aanvulling op de zes individuele gemeenten die 

jullie reeds hebben ontvangen.  

 

 Wij zijn geen voorstander van het toevoegen van andere onderwerpen, zoals sociale 

thema’s, op de schaal van de MRA. De genoemde sociale opgaven herkennen we, maar deze 

kunnen worden meegenomen in de huidige platforms. Een uitbreiding van onderwerpen past 

ons inziens niet bij het uitgangspunt om meer focus in de samenwerking aan te brengen. 

 

 Voorzitterschap van de platforms: in het voorstel is opgenomen dat de twee provincies de 

voorzitters leveren voor de platforms. Een ruime meerderheid uit onze regio onderschrijft dit  

uitgangspunt niet. We stellen voor dat de Platforms zelf hun voorzitter kiezen uit hun 

midden.  

 

 We kunnen ons goed vinden in de vijf richtinggevende principes. Met name het laatste 

principe, “de basis voor de samenwerking ligt in de deelregio’s”, is van belang voor 

draagvlak van onderop, ook van de kleinere gemeenten. Dit principe betekent wat ons 

                                                                    
1 Het AM-Raadsledenplatform is een informeel platform dat bestaat uit twee tot drie raadsleden per gemeenteraad en 
heeft als functies: informatie-uitwisseling, discussieplatform en klankbord voor bestuurders.  
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betreft ook dat alle zeven deelregio’s vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Een bestuurder 

in het DB die voor twee deelregio’s als ‘linking pin’ fungeert, doet geen recht aan dit principe. 

 

 Goede besluitvorming vraagt om een goed politiek-bestuurlijk proces: het versterken van 

de MRA raadtafel door deze een formele adviesrol te geven, wordt niet door alle raden 

onderschreven. De democratische legitimiteit wordt primair geborgd in de lokale raden en 

het gesprek tussen college en raad. Daar moet ook het gesprek kunnen plaatsvinden over 

betekenisvolle keuzes. Daarbij is het van belang dat er voldoende tijd is om dit gesprek 

bestuurlijk in de eigen gemeente, de deelregio en met de politiek te kunnen voeren. Op die 

manier kunnen belangrijke onderwerpen ook de aandacht krijgen die ze verdienen en wordt 

de kwaliteit van de besluitvorming geborgd.  

Tot slot: de komende maanden zal de nieuwe governance worden uitgewerkt in 

samenwerkingsafspraken en leiden tot aanpassingen van het huidige convenant. Als deelregio zijn 

we graag bereid om hier aan bij te dragen. Daarnaast benadrukken we het belang van een goed 

politiek-bestuurlijk proces waarin gemeenten tijdig betrokken en geïnformeerd worden met het oog 

op goede besluitvorming na de zomer in onze colleges en raden.  

 

 

Namens de deelregio Amstelland-Meerlanden,  

 

 

 

 

 

 

 

Tjapko Poppens 

Voorzitter Amstelland-Meerlanden  

 


