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Aanvullende reactie op voorstel "MRA, metropool van grote klasse”

Geachte mevrouw Halsema,

In aanvulling op de reactie van de Deelregio Almere-Lelystad op het voorstel van de 
Transitiecommissie “MRA, metropool van grote klasse”, welke wij als college onderschrijven, brengen 
wij u het volgende onder de aandacht.

Op 18 mei jl. heeft de gemeenteraad van Lelystad het voorstel van de Transitiecommissie behandeld. 
Hierbij zijn enkele amendementen aangenomen die afwijken van de Deelregionale reactie, zodat wij u 
deze apart onder de aandacht brengen.

De reactie van de raad van Lelystad:

De raad:
Is voorstander van de regionale samenwerking in het verband van de Metropoolregio Amsterdam, 
maar wijst de voorgestelde governance structuur als oplossing voor het versterken van de 
democratische legitimiteit af en wenst vast te houden aan de bestaande structuur van samenwerking, 
aangevuld met enkele kaders:

1. Het opnemen van het instrument Kadernota en Startnota’s om te komen tot een 
democratische, juiste tijdige, volledige en gedragen voorbereiding richting begroting en 
daarmee te voorkomen dat raden en Staten bij de begrotingsbehandeling voor een voldongen 
feit komen te staan;

2. In de uitgangspunten opnemen van het motiveren van het wel/niet overnemen van 
zienswijzen bij voorstellen;

3. Het instellen van een adviescommissie op het niveau van deelregio’s bestaande uit een 
gekozen vertegenwoordiging van raden en Staten;

4. Het opnemen van een controlerend debat in het proces, inclusief 
besluitvorming over samenwerking, inzet van middelen en 
realisatie per boekjaar;
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5. Het opnemen van het instrument van de termijnagenda in de governance structuur als 
voorwaarde om te komen tot een tijdige afstemming, behandeling en democratische 
besluitvorming

6. Uitsluitend gekozen vertegenwoordigers in het bestuur te laten plaatsnemen;
7. Lelystad zal maximaal en alleen bij hoge uitzondering 0,5 fte “om niet” te beschikking stellen 

aan de MRA.

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Lelystad, 

de secretaris, de burgemeester, 

                               

A. Schepers mr. H.M. Meijdam

Bijlage 1: Reactie Deelregio Almere-Lelystad op het voorstel “MRA, metropool van grote klasse”.
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