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Zienswijze op voorstel "MRA metropool van grote klasse' 

Geachte leden van de transitiecommissie MRA, 

Op 9 maart 2021 heeft u ons uw voorstel " M R A Metropool van grote klasse " 
toegezonden. U hebt de raad verzocht zich voor 17 mei 2021 uit te spreken over uw 
voorstel. 

De raad van Uitgeest heeft uw voorstel behandeld in de raadsvergadering van 22 april 
2021. Met deze brief informeren wij u dat de raad een positieve zienswijze heeft 
afgegeven op uw voorstel "MRA Metropool van grote klasse". 

De raad heeft tevens besloten u een aantal aandachtspunten mee te geven voor de verdere 
uitwerking van uw voorstel. Deze aandachtspunten heeft zij als volgt geformuleerd: 

"Wij spreken onze waardering uit voor het voorstel van de transitie commissie, 
dat voorligt ter consultatie. 

Wij onderschrijven de drie doelen/thema 's te weten: 1) De meest inventieve regio 
van Europa, met de best opgeleide bevolking 2) Een regio voor iedereen, naar de 
menselijke maat 3) een duurzaam verbonden regio. Waarbij wij u erop willen 
wijze dat er aandacht is voor de diversiteit enerzijds en de gelijkwaardigheid 
anderzijds van de deelnemers. 

Wij vinden het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan de gelijkwaardigheid 
tussen alle deelnemers binnen de MRA. Samen zijn we de MRA en daar dienen wij 
met elkaar voor te staan. Daarvoor is een eenduidige rolverdeling van belang en 
adviseren wij om dit goed en duidelijk te borgen in het voorstel in samenspraak 
met bestuurders en de vertegenwoordigers van alle Raden en Staten. 
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Middelweg 28 - 1911 E G » Postbus 7 - 1910 AA Uitgeest * Telefoon 14 0251 » E-mail: infof í įui tgeest .nl » Internet: www.uitgeest.nl 

Bankrelatie: B.N.G., 1BAN rek.nr. NL39BNGH0285008447 t.n.v. gemeentebestuur Uitgeest 
BIC-code: BNGHNL2G 



Pagina 2. brief d.d. 30 april 2021, Transitiecominissie MRA 

Zorg in het transitieproces voor voldoende tijd en ruimte om tot breed gedragen 
democratische besluiten te komen. Ook in de vernieuwde samenstelling is dit voor 
de toekomst een belangrijk punt van aandacht. Het is van belang dat alle 
deelnemers de ruimte krijgen om mee te denken alvorens democratische besluiten 
te nemen in de eigen Raden en Staten. Veelal zijn de Raden en Staten gebonden 
aan strakke aanlever termijnen alvorens tot besluitvorming over te kunnen gaan. 

Het is belangrijk dat er duidelijke en heldere communicatie plaats vindt over de 
positie en de rol van de deelnemers en de wijze van samenwerking binnen de 
MRA. Dit kan door in de vernieuwde samenwerking een heldere en eenvoudige 
organisatie neer te zetten, waarbij de democratische adviserende en 
besluitvormende rol wordt gewaarborgd. 

Geef in de vernieuwde samenwerking ook aandacht aan de gemeenten die aan de 
randen van de MRA liggen. Zij hebben veelal te maken met regionale 
samenwerkingsverbanden die buiten de MRA liggen. De MRA stopt niet bij de 
grenzen van de deelnemende gemeenten. Hoe gaan we binnen en tussen de 
deelregio 's, maar ook MRA breed daar mee om. En borgen we dat alle 
deelnemers gelijkwaardig worden vertegenwoordigd. 

Daarnaast zien wij een verdere uitwerking van de voor c.q. nadelige 
consequenties voor de vernieuwde samenwerking op zowel organisatorische als 
financieel vlak. Dit is op dit moment niet goed inzichtelijk. Per deelnemende 
gemeente zal waarschijnlijk de draagkracht verschillen. Hoe borgen we dat de 
vernieuwde samenwerking met een eenvoudigere organisatie gaat bijdragen aan 
een versterking en vereenvoudiging in de deelregio 's in plaats van extra inzet 
vanuit de deelregio 's. 

Raadstafel 

Wij adviseren om de Raden en Staten eerder en effectiever te betrekken bij 
processen. Hoe borgen wij dat de Raden en Staten eerder betrokken worden in het 
proces. De rol van de Raadstafel zien wij dan ook concreter omschreven in het 
voorstel. Wat is exact het adviesrecht van de Raadstafel en welke rol kan de 
Raadstafel spelen in planning en proces van de MRA ? Welke bevoegdheden heeft 
de raadstafel in het vernieuwde voorstel? 

Betrek de Raden en Staten in de aanloop naar een vernieuwde vorm van de 
Raadstafel om tot een gezamenlijke opzet van de Raadstafel te komen die breed 
gedragen is door alle deelnemers binnen de MRA. 

Platformindeling 

Wij vinden het verstandiger om de keuze van voorzitter bij de desbetreffende 
platformen te beleggen en niet aan de voorkant te beleggen bij een gedeputeerde 
van de twee deelnemende provincies. Dit om recht te doen aan de democratische 
besluitvorming. 
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Zorg dat er per deelregio minimaal 1 vertegenwoordiger zit in de platforms. 
Waarbij er een borging dient te komen dat alle gemeenten in een deelregio 
gelijkwaardig vertegenwoordigd worden (zowel de gemeente met veel als weinig 
inwoners). 

Tijdspad 

Inmiddels hebben wij op 19 april van de transitiecommissie vernomen dat proces 
in 2 fases wordt geknipt: fase 1 voor en fase 2 na het zomerreces. Wij bevelen aan 
om te zijner tijd het aangepaste voorstel voor te leggen als zienswijze alvorens tot 
besluitvorming over te gaan. 

En gaan graag in op de uitnodiging om met de huidige Raadtafel na het 
zomerreces in fase 2 kritisch mee te denken over de opbouw en invulling van de 
samenwerkingsafspraken. Waarbij wij er waarde aan hechten dat er minimaal uit 
elke deelnemende gemeente c.q. staten er een afvaardiging is. " 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer H. (Heico) van Brakel van 
het domein Bedrijfsvoering ļ Team strategisch adviseurs. Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer 088 - 909 7043 of stuur een e-mail naar heicovanbrakel@debuch.nl. 

e heer Sebastiaan M . Nieuwland 
secretaris burgemeester 


