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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-660365482 (DOS-2015-
0007775)

Onderwerp
Beëindiging lidmaatschap Peri Urban Regions Europe (PURPLE)
 

Advies
1 . Het lidmaatschap van de internationale vereniging zonder winstoogmerk onder Belgisch

recht (AISBL) PURPLE (Peri Urban Regions Platform Europe) te beëindigen.
2. Vast te stellen de GS-brief aan PURPLE met het besluit om het lidmaatschap te 
  beëindigen.
3.  Vast te stellen de GS-brief aan PS om hen te informeren over het besluit het

lidmaatschap van de internationale vereniging zonder winstoogmerk onder Belgisch recht
(AISBL) PURPLE (Peri Urban Regions Platform Europe) te beëindigen.

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit het lidmaatschap van de
internationale vereniging zonder winstoogmerk onder Belgisch recht (AISBL) PURPLE
(Peri Urban Regions Platform Europe) te beëindigen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
GS-brief aan PS - Beëindiging lidmaatschap Peri Urban Regions Europe (PURPLE) 
GS-brief Opzegging lidmaatschap PURPLE
Brief Regio Randstad aan PURPLE d.d. 19-12-2017

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 28 augustus 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

PURPLE, het peri-urban regions platform Europe, werd in 2004 mede door Regio Randstad
opgericht. Waar het netwerk in de beginjaren een nuttig vehikel was om de problematiek van peri-
urbane regio’s voor het voetlicht te brengen, daar is PURPLE de laatste jaren ingezakt, qua
inhoud en samenstelling. Er bestaan daardoor al enige tijd twijfels over nut en noodzaak van
voortzetting van het PURPLE-lidmaatschap. Gezien de -zowel kwantitatief als kwalitatief-
beperkte output, de alsmaar afnemende actieve betrokkenheid bij het netwerk en de
onmogelijkheid daar binnen afzienbare termijn significante verbeteringen in aan te brengen, is in
het Bestuurlijk Overleg van de Randstadprovincies besloten om het lidmaatschap van PURPLE te
beëindigen per 31 december 2017. 
 
PURPLE is 19 december jl. per brief hierover geïnformeerd, waarop PURPLE heeft geantwoord
dat ieder van de Randstad provincies haar opzegging formeel dient te bevestigen. Dit besluit en
de brief geeft hier invulling aan. 
 
Hoewel de brief naar PURPLE op 19 december jl. is verstuurd, dit was nodig om het opzeggen
van het lidmaatschap per 1 januari 2018 te laten ingaan, heeft het enkele maanden geduurd
voordat het secretariaat van het Randstadkantoor in Brussel een reactie van PURPLE heeft
ontvangen, waarna afstemming tussen de vier Randstadprovincies heeft kunnen plaatsvinden. In
de provincie Flevoland vindt op hetzelfde moment besluitvorming plaats en in de provincie Noord-
Holland vindt besluitvorming na het zomerreces plaats. De provincie Utrecht heeft het besluit
reeds genomen.
 
De brief is in het Nederlands opgesteld omdat de statuten van PURPLE in het Nederlands en het
Frans zijn opgesteld.
 
Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW:    € 4.000,- per jaar, betaald uit het Randstadbudget en door het 

                                            secretariaat in Brussel.
Programma:                        4 Bestuur en Samenleving
Financiële risico’s:              Er zijn geen financiële risico’s. De beëindiging van het lidmaatschap is 
                                            al afgestemd met PURPLE en er is bevestigd dat de Randstad 
                                            provincies geen lid meer zijn van PURPLE sinds 1 januari 2018.
 
Juridisch kader
De juridische afstemming heeft plaatsgevonden tussen het Randstadkantoor en het secretariaat
van PURPLE. Hier volgden verder geen acties uit, behalve het besluit en de afgestemde brief
voorleggen en vaststellen in de vier Randstadprovincies.

 

2 Proces

 PS worden geïnformeerd met een GS-brief.

 

3 Communicatiestrategie

 N.v.t.

 


