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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verdeling en besteding bijdrage MRA (de regionale samenwerking)
De bijdrage voor de bekostiging van de regionale samenwerking is € 2,23 per inwoner.
Dit bedrag is opgebouwd uit een basisbedrag van € 1,50 voor Proces en Organisatie: het bundelen
van de capaciteit in een regionaal MRA-bureau. Democratische inbedding vindt plaats door de raden
van de deelnemende gemeenten vooraf te betrekken en een besluit te laten nemen over deelname.
De spelregels worden vastgelegd in een convenant. Transparantie wordt gewaarborgd door regionale
vergaderstukken maximaal openbaar beschikbaar te stellen. Raden worden jaarlijks geïnformeerd
over het werkplan, budget en jaarverslag. Er worden afspraken gemaakt over transparante en
voorspelbare besluitvormingscyclus.
Het overige bedrag ad € 0,73 is ter bekostiging van de taken economie en ruimte en wonen. Het is
een reservering voor samenwerking op verschillende thema’s, op verschillende schaalniveaus en op
verschillende wijze (zwaar, licht). In deelregio’s (tussen gemeenten) vindt de uitvoering en
voorbereiding van platforms plaats door portefeuillehouders. Er is een duidelijke wisselwerking met de
raden. Gemeenten maken samen afspraken over de thema’s, het schaalniveau en de wijze.
De Vervoerregio ontvangt een Brede Doel Uitkering (BDU) voor Verkeer en vervoer, dat bestaat uit
openbaar vervoer, infrastructuur en mobiliteitsbeleid. De Vervoerregio kent een verplichte
samenwerking.
Wijzigingen in het openbaar vervoer na opening van de Noord-Zuidlijn
Wijzigingen ten aanzien van buslijn 392 vinden plaats na opening van de Noord-Zuidlijn. De
verwachting is dat de vervoerders begin 2017 hun vervoerplan aanbieden aan het Dagelijks Bestuur
van de Vervoerregio. Het bestuur toetst de vervoerplannen aan de voor de verschillende concessies
vastgestelde Programma’s van Eisen.
Het conceptvervoerplan 2018 komt aan de orde tijdens een informatieve bijeenkomst op 22 juni
waarover u apart een uitnodiging hebt ontvangen.
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