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MEMO 

 

Algemeen 

Aan Algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek 

Van Marijn den Uijl 

Datum 25 maart 2019 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 19.0009692 

 

Voorbereiding regiegroep MRA 18 april 2019 

Deze notitie dient ter voorbereiding op de MRA regiegroep op 18 april 2019. Er wordt ingegaan op de 

agendapunten waarbij inbreng vanuit Gooi en Vechtstreek van belang is.  

 

3. Inhoudelijke presentatie verstedelijkingsstrategie 

In de vorige Regiegroep bijeenkomst is een presentatie gegeven over het MRA programma bouwen en 

wonen. Destijds is verzocht om dit onderwerp bij een volgende bijeenkomst van de Regiegroep terug 

te laten keren. Vandaag staat daarom de verstedelijkingsstrategie centraal, een breed en integraal 

verhaal dat de sleutelprojecten voor de woningbouw koppelt aan onder andere 

mobiliteitsvraagstukken, het landschap en de economische ontwikkeling van de MRA.  

 

Aandachtspunten vanuit Gooi en Vechtstreek: 

1. Er dient meer samenhang en afstemming te zijn tussen verschillende toekomstperspectieven.  

Vanuit Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, OV Toekomstbeeld als MRA Agenda wordt gewerkt aan 

‘toekomstbeelden’ cq ‘ontwikkelrichtingen’. Afstemming en samenhang lijkt te ontbreken. Ook de 
relatie met andere opgaven wordt niet integraal gelegd. Een verstedelijkingstrategie dient een 

bredere insteek te hebben. De verstedelijkingsstrategie moet volgen uit het lange termijnperspectief 

van de MRA. Als de tijd het niet toestaat om te wachten op de MRA Agenda, dan moet de 

verstedelijkingsstrategie een integrale afweging bevatten om verantwoorde keuzes te maken.   

 

2. Sleutelprojecten zijn niet de basis voor de verstedelijkingsstrategie: 

Wij herkennen ons niet in het belang dat nu wordt toegedicht aan de zogenaamde sleutelprojecten. 

Bij de totstandkoming van het lijstje aan projecten zijn de voorwaarden voor de sleutelprojecten 

aangepast, en nu lijken ze ook te dienen als toekomstig fundament van de MRA samenwerking. Het 

ging eerst om ‘voorbeeldprojecten’, ‘input voor een gezamenlijk verhaal’ en ‘onder de aandacht van 
het Rijk brengen’. Er is met de sleutelprojecten niet gekozen voor een richting. Het laten ‘meewegen’ 
van opgaven zoals mobiliteit, doet volgens ons geen recht aan de opzichzelfstaande opgaven. 

Belangrijker nog, het impliceert een rangorde in urgentie van de opgave. Bezien vanuit bijvoorbeeld 

bereikbaarheid of landschap is ook niet zonder meer gegeven dat alle sleutelprojecten ook zouden 

passen in een integrale verstedelijkingsstrategie. Dit is een discussie die volgens ons thuishoort in 

de totstandkoming van de MRA agenda, en niet vanuit een lijstje aan projecten waarvan de waarde 

voor ons niet helder is.  
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5. Nieuwe MRA agenda 

Mondelinge toelichting door Maaike Veeningen, portefeuillehouder Nieuwe MRA Agenda in de 

Agendacommissie, over de stand van zaken rondom de nieuwe MRA Agenda. 

 

Achtergrond Gooi en Vechtstreek: 

Op 13 mei a.s. staat het regiopodium in Gooi en Vechtstreek in het teken van de MRA agenda. De nieuwe 

agenda wordt verbonden met de Regionale Samenwerkingsagenda.   

 

Aandachtspunt 

De doorlooptijd van de 30% en 50% versie en de rol van de agendacommissie: deze wordt in het 

procesplan geacht toe te zien op de integraliteit van de agenda. Echter, in de agendacommissie zitten 

niet alle deelregio’s. Het is wenselijk om op gezette tijden (bijv. bij 50% en 80% versie ervoor te zorgen 
dat er per deelregio 1 deelnemer aanwezig is en dus de agendacommissie tijdelijk aan te vullen.  

 

7. Verantwoording 2018 

Reactie Gooi en Vechtstreek: 

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 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.   

 

8. Begroting 2019 

Reactie Gooi en Vechtstreek: 

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. 

 

9. Notitie werkwijze convenant 

De inhoud van deze notitie heeft een sterke relatie met de evaluatie van het Convenant die momenteel 

wordt uitgevoerd. Het voorstel is daarom voor dit moment om kennis te nemen van deze notitie, en 

aan te houden voor vaststelling, totdat de evaluatie is afgerond en duidelijk is wat hiervan de 

uitkomsten (en gevolgen voor het Convenant en de werkwijze daarvan) zijn. 


