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Inleiding 
In de raadsvergadering van 7 oktober jl. is onduidelijkheid ontstaan over de status van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
vanuit gemeentelijk perspectief i.v.m. de financiële target die door het college was gesteld op Verbonden Partijen. 
 
In de Begroting van 2021-2024 staat de MRA voor het eerst (per abuis?) opgenomen in de lijst Verbonden Partijen. 
Tegelijkertijd hanteert de gemeente Gooise Meren  een definitie die luidt als volgt: 
 
Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. 
 

Hieruit kunnen een paar vereisten worden afgeleid: 
1. De status van rechtspersoon  met een zelfstandige handelingsbevoegdheid en (eventueel) een eigen vermogen. 
2. Bestuurlijk belang: gemeenten hebben stemrecht of een zetel in het bestuur, waarmee zij invloed kunnen aanwenden. 
3. Financieel belang: gemeenten stellen middelen beschikbaar die gemeenten kwijt kunnen raken. Gemeenten kunnen ook 

aangesproken worden door derden ingeval van financiële problemen bij de verbonden partij. 
 
Vraag 1 
Kan het college helderheid verschaffen over de status van de MRA i.v.m. de onderlinge tegenstrijdigheid van de gehanteerde 
definitie en de vermelding in de Begroting van 2021-2024? 
 
Antwoord 
De MRA is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, 2 provincies en de vervoersregio Amsterdam. Het is een  
publiekrechtelijk samenwerkingsverband op basis van een convenant, het convenant MRA uit 2016. Dit is de lichtste variant 
van een publiek rechtelijke samenwerking die wel wordt aangeduid als een regeling zonder meer. De gemeente Amsterdam 
verleent zijn rechtspersoonlijkheid aan de samenwerking.  
 
De MRA werkt met een regiegroep en een agendacommissie die functioneren als respectievelijk algemeen bestuur en 
dagelijks bestuur. Wethouder Luijten is een van de vertegenwoordigers van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek  in 
de regiegroep. 
 
Deelnemers betalen aan de  MRA voor de uitvoering van het werkplan en voor het MRA bureau dat dit de samenwerking 
ondersteunt en faciliteert.  
 
Voor de MRA geldt, net als bij de andere partijen die in de begroting zijn opgenomen als verbonden partijen, dat de 
strategische agenda (de MRA 2.0), de begroting en de bijbehorende plannen (MRA werkplan) ter zienswijze worden 
aangeboden aan de raad.  
 
Door de MRA als een verbonden partij in de begroting op te nemen, verplicht de gemeente zich tevens aandacht  te besteden 
aan de ontwikkeling, de beleidsvoornemens en risico’s van de MRA.  
 
Het klopt dat Gooise Meren de MRA pas in 2021 – 2024 onder de verbonden partijen heeft geschaard. De MRA is aanvankelijk 
gezien als louter een bestuurlijk samenwerkingsverband. Bovengenoemde kenmerken rechtvaardigen het echter  om de MRA 
in ieder geval in de zin van onze begrotingssystematiek onder de verbonden partijen te scharen.    
 
 
 
 
 
 


