
 
 
 
 
 
 
 Amendement zienswijze MRA-Transitiecommissie 
 
 
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: 
 
• de MRA-Transitiecommissie op 9 maart 2021 een voorstel ten aanzien van doelen, profilering en 

Governance van de MRA ter consultatie heeft vrijgegeven; 
• de termijn van besluitvorming ten aanzien van de voorstellen buitengewoon kort is; 
• ten aanzien van democratische legitimatie in de nieuwe opzet van de MRA stappen worden gezet, 

maar dat deze naar mening van de raad nog onvoldoende zijn; 
• voor het borgen van de kwaliteit van besluitvorming het noodzakelijk is dat er voldoende tijd voor 

Raden en Staten is tot een gedragen besluit te komen; 
• de gemeenten via de deelregio’s worden vertegenwoordigd; 
• de raad van mening is dat het bestuur van de MRA moet zijn samengesteld langs de lijnen van de 

deelregio’s, hetgeen in het voorstel nog niet voldoende is gewaarborgd; 
• het beschikbaar stellen van capaciteit ten behoeven van het MRA bureau kan leiden tot enerzijds 

een onevenredig grote belasting van een gemeente en anderzijds tot een onevenredig grote 
invloed van een gemeente; 

• om hieraan tegemoet te komen het de voorkeur verdient bij noodzakelijke uitbreiding van 
personeelscapaciteit voor het MRA-bureau dit via de MRA-begroting te financieren, zodat 
onevenredige invloed wordt vermeden en alle deelnemers evenredig bijdragen; 

 
besluit: 
 
het voorgestelde beslispunt als volgt te wijzigen (wijziging cursief): 
 
“Instemmen met de concept zienswijze ten aanzien van het voorstel van de transitiecommissie, 
waarbij wordt voorgesteld om deze met de volgende zienswijzen aan te vullen. 
- Het besluitvormingsproces moet zo ingericht worden dat Raden en Staten voldoende tijd hebben 

voor hun besluitvorming over de voorstellen. 
- Geborgd dient te worden dat de samenstelling van het MRA-bestuur langs de lijnen van de 

deelregio’s wordt samengesteld 
- Inzet van personele capaciteit te behoeve van het MRA-bureau dient via de MRA-begroting te 

worden gefinancierd 
 
Ingediend door: 
 
W. Doorn   J. Prins  
(ChristenUnie)   (VVD)  


