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Verantwoording 2018 en zienswijze globale begroting MRA 2020

Aan de raad,
1.

Beslispunten
1. De verantwoording 2018 voor kennisgeving aan te nemen
2. De globale begroting 2020 voor kennisgeving aan te nemen
3. Vaststellen van de zienswijze globale begroting MRA 2020

2.

Inleiding
De Metropool Regio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies NoordHolland 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
te ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven.
De MRA is een bestuurlijk netwerk op het vlak van ruimte, economie, mobiliteit en landschap.
Kernactiviteiten zijn doen (bestuurlijke afspraken, netwerken organiseren, initiatieven initiëren)
financieren (onderzoek, projecten) en beïnvloeden (lobby). Voorafgaand aan het vaststellen van de
begroting in het najaar stelt de Regiegroep van de MRA de verantwoording van het afgelopen jaar
en de globale begroting van het komende jaar vast. De deelnemende Raden en Staten kunnen
opvattingen en wensen inbrengen ten aanzien van deze globale begroting.
Op 18 april bespreekt de regiegroep van de MRA de verantwoording over 2018 en de globale MRA
begroting 2020.
Gooi en Vechtstreek vormt een deelregio in de MRA, en wil gezamenlijk inbreng leveren. De
reactie op de stukken wordt afgestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van Regio
Gooi en Vechtstreek op 11 april 2019.

3.

Beoogd effect
Door een zienswijze in te brengen ten aanzien van de globale begroting 2020 maakt de Raad haar
opvattingen en wensen kenbaar met betrekking tot de voornemens van de MRA en de financiering
daarvan.

4. Argumenten en onderbouwing
Verantwoording 2018
Conform de afspraken uit het convenant wordt in april van elk jaar de verantwoording over het
voorgaande jaar vastgesteld. Dat bestaat uit een overzicht van de financiële realisatie van de
begroting en de daarbij behorende inhoudelijke realisatie van de begroting. In 2018 is ook het
overschot over 2017 herbestemd voor een aantal inhoudelijke activiteiten. Voor de verantwoording
over de besteding van dit overschot is ook een bijlage opgenomen.
Globale begroting 2020
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Conform de afspraken uit het Convenant wordt in april van elk jaar de globale begroting voor het
volgende jaar vastgesteld in de Regiegroep. Op basis van deze globale begroting kunnen de
deelnemers aan de MRA hun bijdrage aan de MRA opnemen in hun eigen begroting. Naast de
bijdrage per inwoner doen de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland jaarlijks een
extra bijdrage aan de MRA, specifiek geoormerkt voor de samenwerking op het gebied van
Economie.
Concept zienswijze
In bijgevoegde brief is concept zienswijze opgenomen. De inhoud van de zienswijze is in grote
lijnen gelijk aan de inbreng van Gooise Meren bij de begroting 2019. Deze inbreng is nog steeds
actueel. De globale begroting is een goede aanleiding op deze punten opnieuw naar voren te
brengen.

5.

Houd rekening met en onderbouwing
De Raad van Gooise Meren besluit op 17 april over de voorgestelde zienswijze. Dat is nadat het AB
een afgestemde standpunt bepaald. Daarom wordt de concept zienswijze onder voorbehoud van
instemming door de Raad op uiterlijk 10 april bij de Regio aangeboden.
De huidige MRA actie agenda loopt door tot 2020. In 2019 wordt een nieuwe MRA agenda
opgesteld. Op 13 mei 2019 staat het regiopodium in het teken van de nieuwe MRA agenda. In het
najaar van 2019 worden de jaarplannen opgesteld, de acties uit de nieuwe MRA agenda dienen te
landen in het werkplan voor 2020 en verder.

6. Duurzaamheid
Duurzaamheid is een centraal onderwerp van de MRA agenda. De samenwerking in MRA verband
zal aan duurzaamheid winnen als de resultaten (‘profit’) ervan voor de deelnemers goed zichtbaar
zijn.
7.

Financiële onderbouwing
De uitgangspunten voor de begroting van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor 2020 zijn
gelijk aan de uitgangspunten die voor de begroting 2018 en 2019 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.
Aan het vaststellen van de verantwoording van 2018 en de globale begroting voor 2020 door de
regiegroep zijn geen financiële risico’s verbonden.

8. Communicatie en participatie
De reactie van de Raad wordt ingebracht bij het AB van de Regio, die het samen andere reacties
vanuit de Regiogemeenten inbrengt bij de Regiegroep van de MRA.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
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De Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam vergadert op 18 april 2019 over de
verantwoording van 2018 en de globale begroting voor 2020. De regiegroep van de MRA stelt het
MRA werkplan en de begroting 2019 in het najaar vast.
De reactie van de Raad wordt ingebracht bij het algemeen bestuur van de Regio op 11 april 2019.
De vertegenwoordigers vanuit het algemeen bestuur van de Regio brengen de reactie in tijdens de
regiegroep. Gooi en Vechtstreek wordt in de Regiegroep vertegenwoordigd door Pieter Broertjes
(voorzitter algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek), Alexander Luijten (Ruimte & Mobiliteit)
en Wimar Jaeger (Economie & Innovatie).
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
Vast te stellen:
de voorgesteld zienswijze ten aanzien van het globale begroting MRA 2020
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
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