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Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Het werkplan en begroting MRA 2020 voor kennisgeving aan te nemen
2. Niet in te stemmen met een verhoging van de bijdrage van €1,50 naar €1,53 per inwoner
3. De reactie op de MRA discussienotitie in te brengen voor de aanpassing van het werkplan 2020

2. Inleiding
De 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 het najaar.

3.

Beoogd effect
Gooi en Vechtstreek vormt een deelregio in de MRA, en levert gezamenlijk inbreng op de
jaarstukken.

4. Argumenten en onderbouwing
1. Het werkplan en de begroting 2020 voor kennisgeving aan te nemen
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.
De begroting is in lijn met de gehanteerde focus van de platforms vanuit de huidige MRA agenda.
2. Niet in te stemmen met een verhoging van de bijdrage van €1,50 naar €1,53 per inwoner
De verhoging van de bijdrage wordt door de MRA vooral ingegeven door mogelijke stijging van de
bijdragen aan Amsterdam Economic Board, stijgende huisvestings- of bureaukosten en stijgende
loonkosten. Mocht er geen sprake zijn van kostenstijging, dan wordt het bedrag dat vrijvalt naar
rato aan de deelnemers teruggestort.
Met de reguliere bijdrage van € 1,50 per inwoner zal echter sprake zijn van een overschot op de
begroting. Verhoging van de bijdrage per inwoner is dan ook niet nodig. De verhoging van de
bijdrage naar € 1,53 per inwoner leidt tot een toename van het overschot van bijna € 75.000. Hierbij
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wordt opgemerkt dat uit de jaarrekening 2018 van de MRA blijkt dat ook in 2018 al sprake was van
een overschot (€ 11.806).
3. De reactie op de MRA discussienotitie in te brengen voor de aanpassing van het werkplan 2020
De huidige MRA actie agenda loopt door tot 2020. In 2019 wordt een nieuwe MRA agenda
opgesteld. Na de zomer wordt een eerste concept van de nieuwe MRA agenda opgeleverd. In het
werkplan 2020 is beschreven dat zodra de concept MRA agenda gereed is, in samenwerking met
de MRA platforms wordt gestart aan het aanpassen van het MRA werkplan en begroting 2020. De
aangepaste stukken worden aangeboden aan de raads- en statenleden om wensen en opvattingen
mee te geven.
Onlangs is vanuit Gooi en Vechtstreek een regionale reactie opgesteld op de discussienotitie MRA
agenda 2.0. Deze reactie refereert aan de nieuwe MRA agenda, welke wordt vertaald in het nieuwe
werkplan. De inbreng vloeit hieruit voort:
“De MRA behoeft focus en in de nieuwe MRA agenda moeten keuzes worden gemaakt
over de scope van de samenwerking. (…) De MRA moet zich volgens ons richten op
ruimtelijk-economische opgaven, met focus op verstedelijking, mobiliteit en landschap.
Thema’s als gezondheid en inclusiviteit zijn belangrijke aspecten binnen deze opgaven,
maar komen wat ons betreft voort uit de samenwerking op de ruimtelijk-economische
opgaven en zijn op MRA schaal geen doel op zich. Wij roepen op tot meer focus en te
kiezen voor die thema’s waarop de MRA samenwerking van meerwaarde is voor onze
inwoners. Onze inzet is om met elkaar te werken aan een metropoolregio met een
evenwichtige spreiding van wonen, werk en onderwijs over de sterke en bereikbare kernen
die onze metropoolregio rijk is. Wij kunnen dit beïnvloeden door gezamenlijk het
vestigingsklimaat vanuit de MRA in alle deelregio’s te versterken.
Focus in de uitvoering op basis van een integrale agenda De MRA agenda vormt de basis
van de samenwerking, maar de laatste maanden is de focus op wonen komen te liggen ten
koste van opgaven als economie en mobiliteit. Focus is wenselijk, maar op basis van een
integrale agenda.”
Vanwege het proces rondom de nieuwe MRA agenda en het aangepaste werkplan dat hieruit volgt
wordt volstaan met bovengenoemde oproep tot focus en oproep tot een integrale agenda.

5. Houd rekening met en onderbouwing
Vanuit Gooi en Vechtstreek wordt blijvende aandacht gevraagd voor het scherp benoemen van
beoogde resultaten in het werkplan. Dit is gedeeltelijk gebeurd in het werkplan en begroting 2020,
hier worden gerichte acties benoemd. Om tegemoet te komen aan reacties uit voorgaande jaren is
per actie nu een schema in het werkplan opgenomen met daarin de resultaten die geboekt moeten
worden. In een complex bestuurlijk netwerk als de MRA bestaan acties vooral uit plannen,
agenderen, stimuleren en afspraken maken etc. Om de raden en staten in de gelegenheid te stellen
een politiek oordeel over de plannen te vellen, verdient het blijvende aandacht dat scherp wordt
aangegeven waar met het werkplan naar toe wordt gewerkt. Daarmee blijft ook de focus van de
MRA duidelijk en wordt voorkomen dat deze zonder expliciete keuze daartoe verschuift.
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Let op! De Raden in de Gooi en Vechstreek worden uitgenodigd hun wensen en opvattingen inzake
MRA werkplan en begroting kenbaar te maken aan het college, zodat deze opvattingen en wensen
kan inbrengen in het algemeen bestuur van de Regio op 17 oktober 2019.
De reactie op de stukken wordt afgestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van Regio
Gooi en Vechtstreek op 17 oktober 2019. Wensen en opvattingen die voor die tijd zijn ingebracht bij
het college worden meegenomen ter vergadering van het algemeen bestuur.
Het college verzoekt u Raad eventuele wensen en opvattingen over MRA werkplan en begroting in
de vorm van amendementen op onderhavig Raadsvoorstel in te brengen, zodat het standpunt van
de Raad van Gooise Meren kan worden meegenomen in de vergadering van het AB van de Regio
op 17 oktober.
6. Duurzaamheid
Duurzaamheid is een onderdeel van de MRA agenda. In het algemeen geldt dat de MRA is gericht
op de verduurzaming van bestuurlijke verhoudingen, zodat de opgaven van het gebied adequaat
worden aangepakt.
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, met
uitzondering van de voorgenomen verhoging naar €1,53 per inwoner. Er wordt voorgesteld hier
niet mee in te stemmen.
Aan het vaststellen van het werkplan en de begroting voor 2020 door de regiegroep zijn geen
financiële risico’s verbonden indien er niet akkoord wordt gegaan met de verhoging naar €1,53 per
inwoner.
8. Communicatie en participatie
Zie onder uitvoering.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam vergadert op 18 oktober 2019. Het MRA
werkplan en de begroting 2019 ligt ter vaststelling voor. De reactie van de Raad wordt ingebracht
bij het algemeen bestuur van de Regio op 17 oktober 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,
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D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

Bijlage(n)
1.
2.

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

MRA werkplan en begroting 2020
Reactie Gooi en Vechtstreek op MRA agenda
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer 1625791 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.

Het werkplan en begroting MRA 2020 voor kennisgeving aan te nemen

2.

Niet in te stemmen met een verhoging van de bijdrage van €1,50 naar €1,53 per inwoner

3.

De reactie op de MRA discussienotitie in te brengen voor de aanpassing van het werkplan 2020

Aldus vastgesteld in de 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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