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Advies
Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om in te stemmen met de concept 
zienswijze ten aanzien van het voorstel van de transitiecommissie.
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De inbreng van de gemeenteraden van de Gooi en Vechtstreek wordt venwerkt in een gezamenlijke 
zienswijze waarover door het Algemeen Bestuur wordt besloten. Het staat gemeenten overigens vrij 
om een eigen aanvullende zienswijze in te dienen als lokale omstandigheden hier om vragen. Het 
streven is alle elementen in de regionale zienswijze te betrekken.

De deadline voor de zienswijze is gesteld op 17 mei. Dit is conform de afspraken in het convenant dat 
gemeenten twee maanden de tijd hebben voor een consultatieronde. De bedoeling is vervolgens in 
juni al de samenwerkingsafspraken aan de raden voor te leggen. Hoewel het goed is om de voortgang 
en energie in dit traject te bewaken is de eerste deadline krap en de tweede deadline feitelijk 
onhaalbaar. Voorgesteld zal worden om de tweede ronde na het zomerreces te plannen.

Aanleiding
De evaluatie van de governance van de MRA.

Uitvoering en evaluatie
De transitiecommissie bereidt voorstellen voor. De Regiegroep neemt hierover besluiten. De inbreng 
van alle raden en staten worden betrokken bij de definitieve vaststelling van ambitie en prioriteiten en 
bij de uitwerking van nieuwe samenwerkingsafspraken. Deze samenwerkingsafspraken worden na het 
zomerreces ter besluitvorming aan de raden en staten voorgelegd.

Alternatieven
Niet in te stemmen met het voorstel van de transitiecommissie en de gezamenlijke reactie namens de 
gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Het staat de raad natuurlijk vrij om een aanvullende zienswijze 
te formuleren.

Argumentatie
Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Communicatie
Niet van toepassing.

Kaders
Democratische legitimatie van besluiten vindt plaats in raad.

Financiën
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Raadsvoorstel
2. Zienswijze bij voorstel transitiecommissie
3. Voorstel voor de versteviging van de MRA samenwerking


