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VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Voorbereiding regiegroep MRA 18 april 
Verspreiden Nee 
Contactpersoon Marijn den Uijl 
Eenheid Sturing 
E-mail m.denuijl@regiogv.nl 
Kenmerk 19.0009690 
Datum 25 maart 2019 

 
Voorstel 

1. Bespreken van de voorbereiding van de regiegroep 18 april 2019 (annotatie) 
2. Bespreken reactie op jaarstukken 2018 en 2020: 

a. Het MRA bureau te verzoeken, aangaande de verantwoording realisatie MRA 
begroting 2018 en de besteding van het herbestemde overschot 2017, een duidelijke 
jaarrekening op te stellen met daarin een overzicht van de activa en passiva; 

b. de globale begroting 2020 voor kennisgeving aan te nemen 
c. bespreken eventuele aanvullende punten vanuit colleges en/of raden van de 

regiogemeenten  
3. Bespreken stand van zaken van de evaluatie van MRA (zie bijlage memo ‘stand van zaken 

evaluatie MRA convenant’). 
 
Kernboodschap 
Op 18 april bespreekt de regiegroep van de Metropoolsamenwerking Amsterdam (MRA) de 
verantwoording over 2018 en de globale MRA begroting 2020. Om raden in de gelegenheid te stellen 
wensen en opvattingen mee te geven, is verzocht om opmerkingen uiterlijk op 10 april 2019 kenbaar te 
maken aan het college. Dit wordt ingebracht in de vergadering van het algemeen bestuur van de Regio 
op 11 april 2019. 
 
Aanleiding 
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 augustus/september. 
 
Doel 
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. 
 
Argumenten 
2a. Het MRA bureau te verzoeken, aangaande de verantwoording realisatie MRA begroting 2018 en de 
besteding van het herbestemde overschot 2017, een duidelijke jaarrekening op te stellen met daarin een 
overzicht van de activa en passiva; 
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. 
 
De verantwoording 2018 beschrijft de uitgaven ten opzichte van de begroting evenals inhoudelijke 
resultaten. De verantwoording geeft echter geen inzicht in de financiële positie van de MRA. Uit het 
overzicht wordt niet duidelijk over welke financiële middelen de MRA beschikt. Om meer zicht en grip 
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te krijgen op de financiële situatie van de MRA is een jaarrekening nodig waarin de activa en passiva, 
inclusief het eigen vermogen en de reserves, van de MRA worden beschreven. 
 
2b. De globale 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. 
 
Kanttekeningen 
Aan het vaststellen van de verantwoording van 2018 en de globale begroting voor 2020  door de 
regiegroep zijn geen financiële risico’s verbonden. 
 
Financiën 
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. 
 
Uitvoering 
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). 
 
Actualisatie MRA agenda  
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, op 16 mei wordt de 
tussenstand besproken in het portefeuillehoudersoverleg. 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. 
 
Bijlage(n) 

- Agenda Regiegroep MRA 18 april 2019, nr. 19.0009691 
- Voorbereiding Regiegroep MRA 18 april (annotatie), nr. 19.0009692 
- Memo stand van zaken evaluatie MRA convenant, nr. 19.0002099 


