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Geachte heer/mevrouw,
Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,
Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft op 16 juni 2022 de ontwerpbegroting 20232025 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023-2031 goedgekeurd. De Ontwerpbegroting
2023-2026 geeft een inhoudelijke uitwerking van onze activiteiten en programmering voor 2023 met een
meerjarendoorkijk naar de begrotingen 2024 tot en met 2026. Het UItvoeringsprogramma Mobiliteit geeft,
na uitgebreide consultatie bij gemeenten, inzicht in de projecten en activiteiten waarmee de Vervoerregio
in de komende jaren uitvoering aan haar ambities wil geven.
Graag bieden wij u beide producten aan en stellen u, op grond van artikel 35 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr), in staat een zienswijze over beide bestuursdocumenten naar voren
te brengen. We stellen het op prijs een eventuele zienswijze uiterlijk 9 september 2022 per mail
(bestuurszaken@vervoerregio.nl) van u te ontvangen.
Zoals reeds aangegeven in de kaderbrief zijn diverse ontwikkelingen nog niet (financieel) vertaald in deze
ontwerpbegroting. Samen met het nieuwe dagelijkse bestuur vindt in de loop van de zomer een retraite
plaats waarbij de uitwerking zal landen in het nieuwe bestuursakkoord. Dit nieuwe bestuursakkoord wordt
op haar beurt vertaald naar de definitieve begroting.
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De Vervoerregio hecht aan een goede afstemming met de gemeenten, dus zullen de gemeenten tijdig
worden geïnformeerd over voorgestelde wijzigingen in de begroting, hetzij wijzigingen die in de defintief
vast te stellen Begroting 2023-2026 worden opgenomen, dan wel wijzigingen die na vaststelling van de
formele begroting tot stand komen in een begrotingswijziging. In alle gevallen worden de reacties van de
gemeenten bij de behandeling in de regioraad meegenomen in een reactienota.
De ingezonden zienswijzen van de deelnemende gemeenten en de Reactienota worden geagendeerd voor
de regioraad van 25 oktober 2022. In deze raad worden de Begroting 2023-2026 en het
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit ter vaststelling aangeboden.
Hoogachtend,
Drs. M. Ruigrok
Lid Dagelijks Bestuur
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