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De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 20 april 2021,     

Ervan kennis genomen hebbende dat: 
 

● er een evaluatie MRA heeft plaatsgevonden resulterend in een voorstel om governance 
MRA te wijzigen.  

● een transitiecommissie ingesteld is om die structuurwijziging te implementeren. 
 
 

 Overwegende dat: 
 

● Blaricum deel wenst te blijven uitmaken van MRA en voordeel ziet in een sterke 
metropoolregio en de samenwerking; 

 
● onderkent wordt voor zowel de MRA als de regio G&V dat beide geen democratisch 

verkozen bestuursorganen zijn en dat deze getrapte vertegenwoordiging voor (kleine) 
gemeenten zoals Blaricum aanzienlijke democratische beperkingen kan opleveren; 
 

● transitiecommissie die beperking van democratische legitimiteit wel benoemd maar nog 
onvoldoende vertaalt in concrete voorstellen. 

  
 
                                              

 
gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2015 
 
Draagt het College op: 
Het besluit als volgt te wijzigen; 
 
volgende wensen en bedenkingen op te nemen in de concept zienswijze van de regio: 
 

1. Ten behoeve van versterking van de democratische legitimatie de Raadtafel dwingend 
adviesrecht toe te kennen om het Bestuur in voorkomende gevallen met een startnotitie 
naar raden en staten te laten komen – als het Bestuur daar niet zelf al toe had besloten 
– om de Raden en Staten vóóraf, kaderstellend in positie te brengen. 

2. voor beslissing met grote gevolgen wordt de formele lijn van wensen en  bedenkingen 

gebruikt. Die loopt via de Raden en Staten.Wij zien graag een transparant proces waarop 

weging van wensen en bedenkingen plaatsvindt gezien de getrapte route via regio en MRA. 

3. De samenstelling van het Bestuur zo te kiezen dat zoveel mogelijk door de Raad en 
Staten benoemde bestuurders zitting daarin hebben, met het oog op optimale politieke 
verantwoording. 

4. De flexibele schil van (‘om niet’) ter beschikking gestelde medewerkers van deelregio’s 
financieel mee laten tellen in de door Raden en Staten goed te keuren begroting MRA. 



5. Alvorens over te gaan tot besluitvorming in de Raden en Staten, het voorstel met 
uitgewerkte samenwerkingsafspraken in een ontwerp convenant eerst voor zienswijze – 
als tussenstap – voor te leggen. 

 
 

en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Naam en handtekening indiener(s) 
 
HvB  VVD  DBP   CDA         DAB   
    
Willem Pel Rene Wiegel Bea Kukupessy Ellewies Claushuis Rob Bruintjes   
 
Fractie van Dijk 
 
Janny van Dijk 


