
 

 

 

 

 

 

 

MOTIE 

I N D I E N E R  V O O R S T E L  R G - N U M M ER  D A T U M  P M  

 RG-125 22 april 2021 

 

Naar aanleiding van agendapunt Politieke Markt: 

 

 

De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen d.d.  

ON D E RW E RP  

Zienswijze governance MRA 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

 

- het voorstel van de transitiecommissie van de MRA ter consultatie voorligt; 

- de belangrijke bespreek- en besluitpunten de aandacht van raads- en statenleden verdienen zodat 

zij tot een goed oordeel kunnen komen; 

- de raadstafel32 momenteel uitsluitend bedoeld is voor kennisdeling en ontmoeting,  

 

van oordeel dat: 

 

- de democratische legitimiteit van de MRA moet worden gewaarborgd en versterkt; 

- de rol van de Raadstafel32 enkel voor kennisdeling moet zijn en geen besluitvormingsrol dient te 

krijgen. 

 

van mening dat: 

 

- de gemeente Almere hier een zienswijze op dient in te dienen zodat het voorstel aangepast kan 

worden in aanloop naar de definitieve versie, 

 

 
draagt het college op: 

 

de volgende zienswijze af te geven in de richting van de deelregio en de transitiecommissie van de 

Metropoolregio Amsterdam: 

a. De democratische legitimiteit wordt primair geborgd door de afzonderlijke raden en hun 

besluitvormingsproces. Een voorwaarde daarvoor is dat er voldoende tijd moet worden geboden 

om dit gesprek met elkaar te voeren. Dit betekent dat processen zodanig worden ingericht dat 

bestuurlijke termijnen die daarvoor gelden gevolgd worden om zo de kwaliteit van de 

besluitvorming te borgen.  

b. De Raadstafel32 is uitsluitend een gremium voor kennisdeling en ontmoeting en heeft geen 

vertegenwoordigende rol namens de Almeerse raad. Er wordt daarnaast verzocht meer dan 1 

raadslid per gemeente in de Raadstafel32 af te kunnen vaardigen.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

O N D E R T E K E N I N G  E N  N A A M  

de heer M. de Kuster (VVD)                                    de heer A.F. van den Berg (SP) 

 

de heer J. van der Kolk (PVV) 

 

 


