Motie Vreemd aan de orde van de dag
Governance MRA
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2021, te Haarlem, ter behandeling
‘Motie vreemd aan de orde van de dag’.
Constaterende dat:








De hoofdlijn in voorliggend voorstel van de transitiecommissie wordt omgezet in vernieuwde
samenwerkingsafspraken;
Deze samenwerkingsafspraken ter goedkeuring aan de raden en Staten worden voorgelegd.
Het bestuur van de MRA verantwoordelijk is voor draagvlak voor de te nemen besluiten;
Het bestuur voor advies te rade gaat bij de AV en verantwoording aflegt aan de AV;
De AV toetst of het bestuur handelt binnen de kaders van de begroting en de MRA agenda;
De leden van de AV verantwoording afleggen aan de Provinciale Staten van Noord-Holland;
Er buiten vastgestelde agenda’s en begrotingen aanleidingen kunnen komen om nieuwe
onderwerpen “op de agenda” te zetten;

Overwegende dat:






In het voorstel vooralsnog de hoofdlijnen zijn weergegeven, terwijl de uitwerking van doorslaggevend
belang kan zijn;
Deze fundamentele wijzigingen in de samenwerking een zorgvuldig besluitvormingsproces verdienen;
Democratische legitimiteit onverkort bij Staten en Raden ligt;
De AV van de MRA vier keer per jaar bijeenkomt;
De Raadtafel een adviserende rol krijgt over het proces van besluitvorming en controle;

Van mening dat:




De Staten een zienswijze op de nieuwe samenwerkingsafspraken willen indienen zodat het voorstel
aangepast kan worden in aanloop naar de definitieve versie.
We de ambitie van het bestuur toejuichen om de Staten en Raden in de vernieuwde samenwerking in
een eerder stadium inhoudelijk te betrekken;
Dit proces goed verankerd dient te worden in ons vergadermodel middels een protocol;

Dragen Gedeputeerde Staten op:






Alvorens over te gaan tot besluitvorming over meer concrete uitwerking van de
samenwerkingsafspraken, in de Raden en Staten als tussenstap het voorstel met de uitgewerkte
samenwerkingsafspraken met een zienswijze voor te leggen;
Voorafgaand aan een MRA AV de voorliggende agenda te agenderen en de opvattingen van der
Staten van Noord-Holland op te halen en mee te nemen als inbreng;
Na afloop van de AV een schriftelijke toelichting te geven over de beraadslagingen en de inzet en
uitkomsten van de door de Staten ingebrachte opvattingen;
In het samenwerkingsvoorstel op te nemen dat ook bij (aanleidingen voor) mogelijk nieuwe
agenderingen altijd expliciet wordt overwogen of en zo ja hoe de Staten van Noord-Holland worden
betrokken;



De Raadtafel in de vernieuwde samenwerking goed in positie te brengen en procedureel te
ondersteunen richting PS;

en gaan over tot de orde van de dag.
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