
 
 
 
 
 
 
 Amendement raadsvertegenwoordiging bij MRA-Raadtafel 
 
 
De raad van de gemeente Huizen, 
 
in vergadering bijeen op 22 april 2021, 
 
gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van orde voor 
de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”, 
 
gelezen het voorstel van het college d.d.15 april 2021, nr. 9, betreffende ”Zienswijze op voorstel 
transitiecommissie MRA”; 
 
overwegende dat: 
 
• in de nieuwe opzet van de MRA de positie van de Raadtafel wordt versterkt, om ervoor te zorgen 

dat het bestuur genoeg voeling houdt met de democratische vertegenwoordigingen in de MRA; 
• de Raadtafel nieuwe opzet als taak krijgt: 

o het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en de Algemene Vergadering over 
het proces van besluitvorming en controle;  

o het vervullen van de rol van ambassadeur; 
• het advies van de transitiecommissie is om de Raadtafel te laten bestaan uit 1 raadslid per 

gemeente en 2 statenleden per provincie; 
• in het advies van de transitiecommissie geen motivering wordt gegeven voor het verschil in aantal 

vertegenwoordigers tussen gemeenteraden en provinciale staten; 
• het wenselijk is om ook de vertegenwoordiging van de gemeenteraden te laten bestaan uit twee 

personen, zodat: 
o aanwezigheid van tenminste een gemeentelijke vertegenwoordiger geborgd is bij verhindering 

van één van beide vertegenwoordigers; 
o er voor de oppositie en coalitie de mogelijkheid ontstaat om elk één vertegenwoordiger aan te 

wijzen; 
• van een vertegenwoordiging op gelijke basis al sprake is bij het gremium “regioambassadeurs”, 

als onderdeel van de regio Gooi en Vechtstreek,  
 
besluit: 
 
het voorgestelde beslispunt als volgt te wijzigen (wijziging cursief): 
 
“Instemmen met de concept zienswijze ten aanzien van het voorstel van de transitiecommissie, met 
als aanvulling dat wordt voorgesteld om in deze zienswijze in de eerste alinea op blz. 2, na de zin “Het 
is goed dat de mogelijkheid bestaat om voeling te houden met de raden en hun advies te vragen op 
proces” de volgende zin in te voegen. “Wij stellen daarom voor om de Raadtafel te laten bestaan uit 
twee vertegenwoordigers per deelnemer in de MRA, dus gelijk aan het aantal vertegenwoordigers per 
provincie, zodat er de mogelijkheid is van vervanging en zowel door de coalitie als oppositie een 
vertegenwoordiger kan worden aangewezen”. 
 
Ingediend door: 
 
W. Doorn   E. Koning   R. Bource 
(ChristenUnie)   (Leefbaar Huizen)  (SGP) 
 
w.g.    w.g.    w.g. 


