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MRA begroting 2019 en de MRA verantwoording 2017 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

Vaststellen van de wensen en opvattingen inzake de MRA begroting 2019 en de MRA 

verantwoording 2017.  

 

2. Inleiding 

De Metropool Regio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-

Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is het 

versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en 

ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven. Daartoe is in 2016 de 

MRA-agenda opgesteld, die beschrijft welke resultaten de samenwerkende overheden willen 

bereiken. Daar is ook geld voor nodig en daarom stelt de MRA telkens in het voorjaar een globale 

begroting op, gevolgd door een integrale begroting, het MRA-jaarplan en de meerjarenraming in 

augustus. 

 

Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam en van de regiegroep 

MRA die de begroting en verantwoording vaststelt. Hilversum en Gooise Meren 

vertegenwoordigen de gemeenten in de regio in de regiegroep MRA. De Regiegroep van de 

Metropoolregio Amsterdam vergadert op 13 april 2018 over de verantwoording van 2017 en de 

globale begroting voor 2019.  Tijdens deze vergadering worden de globale begroting 219 en de 

MRA verantwoording 2017 vastgesteld. De gedetailleerde begroting 2019 en de bijbehorende 

werkplannen worden in oktober 2018 vastgesteld. Conform het convenant worden de jaarstukken 

en de globale begroting aangeboden aan de Raad- en Statenleden. De Raad- en Statenleden 

worden uitgenodigd hun wensen en opvattingen inzake de globale begroting 2019 en de 

verantwoording 2017 weer te geven.  

 

In dit Raadsvoorstel vindt u de voorgestelde reactie van de samenwerkende gemeenten in de 

Regio Gooi en Vechtststreek. U wordt gevraagd deze reactie vast te stellen. Eventuele aanvullende 

wensen en opvattingen kunt via het college kenbaar te maken aan de regionale 

vertegenwoordiging in de MRA. 

 

3. Beoogd effect 

De MRA hecht aan betrokkenheid van Staten en Raden. Daarom worden conform het convenant 

de jaarstukken ook aangeboden aan de Raad- en Statenleden. De gemeenten in de regio Gooi en 

Vechtstreek maken als samenwerkingsverband deel uit van de MRA, zodat zij een krachtige stem 

hebben in de MRA. Daarom is een gezamenlijke reactie voorbereid op de stukken.  

 

4. Argumenten en onderbouwing 

Conceptreactie Gooi en Vechtstreek op stukken Regiegroep:  
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Verantwoording 2017 en globale begroting 2019 

De uitgangspunten voor de begroting van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor 2019 zijn 

gelijk aan de uitgangspunten die voor de begroting 2017 en 2018 zijn gehanteerd. Gooi en 

Vechtstreek benadrukt het belang van het niet overschrijden van de afgesproken begroting. Het 

voorstel om het overschot uit 2017 te gebruiken om de programma’s die in 2018 worden opgestart 

te financieren, wordt gesteund.  

 

Uitvoering MRA-agenda 

In de begroting is ook een overzicht opgenomen van de voortgang van de uitvoering van de MRA- 

agenda. Daaruit blijkt dat de uitvoering voor het overgrote deel nog steeds op schema ligt; slechts 

een beperkt aantal onderwerpen ligt stil of is nog niet opgestart. Gooi en Vechtstreek vraagt 

aandacht voor de concretisering en zichtbaarheid van de resultaten van de acties. Daarnaast vindt 

de regio het van belang dat middelen evenwichtig worden verdeeld. Gooi en Vechtstreek verzoekt 

de agendacommissie om de verdeling van kosten en opbrengsten te monitoren en dit jaarlijks te 

bespreken in de Regiegroep. 

 

Actualisatie MR- agenda 

De huidige MRA-actieagenda loopt door tot 2020. In maart 2018 zijn er verkiezingen in de 

regiogemeenten, waarna een nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda wordt opgesteld. Naar 

verwachting blijft MRA-samenwerking van groot belang om de gestelde ambities te 

verwezenlijken.  

 

Aanvullende reactie van het college van Gooise Meren: 

Het college van Gooise Meren wil een nadere eis stellen aan het voorstel van de MRA om het 

overschot uit 2017 te gebruiken om de programma’s die in 2018 worden opgestart, te financieren. 

Het college van Gooise Meren begrijpt dat de MRA als startende organisatie, nog geen volledig 

beeld heeft van de alle (uiteindelijke) kosten van de te starten projecten, en in bepaalde gevallen 

terecht de vraag stelt of de bijdrage van partners – in termen van financiën en manuren – 

voldoende zullen zijn om deze projecten tot een goed einde te brengen. Niettemin vindt het 

college van Gooise Meren de onderbouwing erg algemeen en ongericht. Het college van Gooise 

Meren wil de MRA daarom verzoeken om bij dit overhevelingsvoorstel, precies aan te geven om 

welke programma’s het gaat en wat de reden is dat deze programma’s extra financiering 

behoeven.  

 

5. Houd rekening met en onderbouwing 

De globale begroting van 2019 dient als input voor het gedetailleerde MRA Werkplan en Begroting 

2019 die in oktober ter vaststelling voorligt aan de Regiegroep. Deze stukken komen in de 

zomerperiode voor te liggen, waarbij de raden weer de mogelijkheid wordt geboden inbreng te 

leveren.    

 

Afhankelijk van het onderwerp verwerkt de Regiegroep de input van de Raden en Staten, of 

verzoekt de Platforms om de inbreng te verwerken. De MRA begroting van 2019 is opgebouwd 

vanuit de drie platforms en de uitdagingen uit de MRA-agenda 2016-2020. In de loop van 2018 

worden door de platforms de werkplannen voor 2019 opgesteld, deze komen in oktober voor te 

liggen aan de deelnemers van de MRA. Voor de werkplannen 2019 wordt een concept reactie 

opgesteld vanuit Regio Gooi en Vechtstreek die vanuit het bestuur van de Regio ter inzage wordt 

gelegd.  De raden worden zo in de gelegenheid gesteld om inbreng te leveren op de werkplannen.  
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6. Duurzaamheid 

Samenwerking in MRA verband draagt eraan bij dat de gemeente Gooise Meren beter is staat is 

doelen op het vlak van economie, landschap en mobiliteit te realiseren.  

 

7. Financiële onderbouwing 

De uitgangspunten voor de begroting van de Metropoolregio Amsterdam voor 2019 zijn gelijk aan 

de uitgangspunten die voor de begroting 2017 zijn gehanteerd. De bijdrage van de deelnemende 

gemeenten blijft ongewijzigd op € 1,50 per inwoner en is vanaf 2018 structureel opgenomen in de 

begroting van Regio Gooi en Vechtstreek.  

 

 

8. Communicatie en participatie 

Om de raden zo goed mogelijk te betrekken, het eigenaarschap van de MRA-agenda te vergroten 

en de MRA-agenda waar nodig te actualiseren wil Gooi en Vechtstreek eind 2018 een regiotafel 

voor raadsleden organiseren. Dit mede met het oog op input voor de MRA-agenda vanaf 2020.  

 

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie 

Bij het opstellen van de MRA-agenda is onvoldoende rekening gehouden met de 

gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet mogelijk om uw Raad een reactie te vragen voor de 

gevraagde datum van 5 april, noch voor de actuele vergadering van de regiegroep op 13 april. Aan 

de vertegenwoordigers in de MRA-regiegroep is aangegeven dat over de MRA-stukken niet eerder 

een besluit kan worden genomen dan tijdens de Raadsvergadering van 25 april.  

 

De vertegenwoordigers van de Regio wordt gevraagd met de conceptreactie (zie par.4) in 

stemmen vragen onder voorbehoud van de reactie van de gemeenten in onze Regio.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 

 

C1 Notitie MRA verantwoording 2017 

C2 Notitie MRA herbestemming 

C3 Stoplichtenrapportage acties MRA agenda 

C4 MRA brochure 

D  Globale begroting 2019 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘MRA begroting 2019 en de MRA verantwoording 2017’ met zaaknummer 730365 

van het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Besluit 
 

Vaststellen van de wensen en opvattingen inzake de MRA begroting 2019 en de MRA verantwoording 

2017  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


