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Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis  
Openbaarheid : Openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Werkplan en Begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
 
SAMENVATTING 
Heemstede neemt deel aan het samenwerkingsverband van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA). Conform de afspraken in het MRA Convenant is namens de 
MRA Regiegroep het (concept-)MRA werkplan en begroting 2021 aangeboden 
aan de MRA partners met het verzoek een zienswijze op dit stuk te geven. Het 
werkplan past in het ingezette beleid en geeft uitvoering aan de MRA agenda 
2020-2024. Daarnaast is rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen 
rondom Corona. 
 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
MRA-Convenant 
 
BESLUIT B&W 
1. In te stemmen met het (concept) MRA-Werkplan en Begroting 2021;  
2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om 

haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk). 
 
AANLEIDING 
Op 31 maart 2020 hebben wij –na de zienswijze van de commissie Middelen te 
hebben gehoord- de zienswijze van de gemeente Heemstede op de 
verantwoording over 2019 en globale Werkplan en Begroting voor 2021 van de  
MRA gezonden aan de Regiegroep van de MRA. Dit in het kader van de jaarlijkse 
beoordeling van de jaarstukken op grond van het MRA-Convenant. 
 
Daarbij is meegedeeld dat wij hebben besloten in te stemmen met: 
- de verantwoording van het MRA Werkplan en begroting 2019;  
- het voorstel om in licht van het tekort op de MRA begroting over 2019, de   
  bijdrage per inwoner in het vastgestelde MRA Werkplan en Begroting 2020 vast    
  te stellen op €1,53;  
- het voorstel om het tekort van € 69.629 te financieren vanuit de post ‘algemene  
  reserve’ op de MRA begroting van 2020;  
- de voorgestelde verhouding van het MRA Werkplan en Begroting voor 2020 en  
  2021 tot de nieuwe MRA Agenda;  
- de globale MRA Begroting 2021 op hoofdlijnen;  
- het voorstel om voor 2021 een bedrag van €1,53 per inwoner te reserveren.  
 
Voor wat betreft de globale MRA begroting voor 2021 hebben wij aangegeven op 
dat moment geen aanleiding tot een inhoudelijke reactie op de begroting op 
hoofdlijnen, aangezien deze nog zou worden uitgewerkt in een gedetailleerd MRA 
Werkplan en Begroting voor 2021 voor de Regiegroep van oktober 2020. 
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Het uitgewerkte MRA Werkplan en Begroting voor 2021 is in juli 2020 ter 
beoordeling aan de deelnemers gestuurd, met het verzoek de zienswijze van 
Heemstede hierover kenbaar maken.  
 
MOTIVERING 
 
1. Het besluit past in het ingezette beleid.  
Heemstede neemt deel in de MRA en heeft zich verbonden aan de uitvoering van 
de MRA Agenda 2016-2020. In december 2019 heeft Heemstede tevens een 
positieve zienswijze gegeven op de nieuwe MRA Agenda voor 2020-2024. Deze 
agenda’s bevatten de acties en trekkers van de onderwerpen die in gezamenlijk 
verband binnen de MRA worden aangepakt. Deze onderwerpen zijn gegroepeerd 
in drie thema’s: economie, ruimte en mobiliteit. Per thema is er een platform van 
bestuurders dat de voortgang bewaakt en stimuleert, ondersteunt door het MRA 
Bureau en medewerkers van de betrokken gemeenten en provincies.  
 
2. Uitvoering van de MRA Agenda levert  resultaat op voor Zuid-Kennemerland 
In de MRA Agenda 2016-2020 nam de regio Zuid-Kennemerland een aantal acties 
voor zijn rekening, of was betrokken als medetrekker. Deze acties zijn succesvol 
afgerond. De resultatenkaart Zuid-Kennemerland (bijlage bij dit collegebesluit) 
geeft weer wat de belangrijkste resultaten zijn voor Zuid-Kennemerland als gevolg 
van de samenwerking in de MRA. In de nieuwe agenda zal de regio opnieuw een 
aantal acties trekken of medetrekker zijn. De voortgang van de acties uit de MRA 
Agenda is te vinden op de website van de MRA: 
www.metropoolregioamsterdam.nl/agenda/ 
 
3. Het werkplan geeft uitvoering aan de MRA Agenda 2020-2024    
Het MRA Werkplan en Begroting 2021 geven uitvoering aan de nieuwe MRA 
Agenda 2020-2024. Het doel van de MRA agenda 2020-2024 is om de 
economische top positie en de leefkwaliteit in de regio te versterken. Om de 
kwaliteit te behouden en te versterken is het van belang dat de gezamenlijke 
agenda wordt uitgevoerd.  
 
4. Bij de totstandkoming en de uitvoering van het MRA Werkplan voor 2021 wordt   
    waar mogelijk ingespeeld op de huidige actualiteiten  
 
De MRA Agenda 2020-2024 is opgesteld in de periode vóór het coronavirus zich 
manifesteerde. Hoewel de coronacrisis een enorme impact heeft op de 
samenleving, zijn de effecten ervan nog niet helemaal te overzien. De ambities in 
de MRA Agenda hebben daardoor een ander vertrekpunt gekregen. Op een aantal 
onderdelen zal de uitvoering moeten worden aangepast aan de veranderende 
situatie en op andere onderdelen kan het werk aan programma’s en projecten 
doorgaan zoals gepland. De crisis zal ongetwijfeld consequenties hebben voor de 
aanpak van diverse opgaven in de MRA Agenda. De agenda is daarom adaptief 
opgesteld; dat wil zeggen dat de voortgang van opgaven wordt gemonitord en 
indien nodig kan worden bijgestuurd.  
 
De coronacrisis zorgt ervoor dat de MRA kritisch kijkt naar wat dit jaar en komend 
jaar kan en moet worden gedaan. In het werkplan voor 2021 is bij elke 
Uitvoeringslijn omschreven hoe de coronacrisis hier impact op heeft. De 
jaarplannen en het werkplan zullen op onderdelen verder aangescherpt en 
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aangevuld worden op basis van actuele ontwikkelingen. Met deze aanpassingen in 
het proces worden de deelnemers in staat gesteld om ondanks de transitie naar 
een nieuwe agenda én de coronacrisis een vrijwel compleet concept-MRA 
Begroting/Werkplan te bespreken en vast te stellen.  
 
Zienswijze college: 
In december 2019 heeft Heemstede een positieve zienswijze gegeven op de 
nieuwe MRA Agenda voor 2020-2024. Het (concept) MRA Werkplan 2021 sluit 
daar op aan.  
 
Met de MRA-samenwerking bundelen we de overheidskracht en werken we samen 
op gemeentegrens overstijgende onderwerpen. Het is belangrijk om gebruik te 
maken van een gezamenlijk netwerk en om een sterke lobbypositie te hebben. Het 
is voor een effectieve deelname aan de MRA goed dat Zuid-Kennemerland haar 
positie binnen de MRA helder heeft gedefinieerd de Zuid-Kennemer Agenda en 
verschillende deelvisies. Dat en de Heemsteedse focus, die in het kader van de 
zienswijze op de MRA Agenda 2020-2024 aan de Regiegroep is gezonden,  
maken het mogelijk om de MRA-inspanningen goed te kunnen beoordelen en 
monitoren. 
 
De MRA is hard geraakt door de coronacrisis. Ruim een kwart van de banen is 
direct of indirect geraakt en de werkloosheid stijgt. Dit zorgt voor veel economische 
onzekerheid die effect heeft op de opgaven in de MRA. Juist in tijden van crisis is 
het netwerk van de MRA en de gezamenlijke lobby richting het Rijk om de 
economie te stimuleren en duurzaam te investeren in de onderliggende 
infrastructuur – mobiliteit, wonen en energie van meerwaarde.  
Investeren was een goed idee en het blijft een goed idee. Met andere metropolen 
wordt gekeken naar goede voorbeelden en initiatieven voor economisch, 
duurzaam en sociaal herstel uit de coronacrisis. In relatie tot Europa is het 
afwachten hoe het beleid en Meerjarig Financieel Kader eruit gaat zien. Voor het 
Rijk is de MRA een noodzaak én biedt ze kansen om het economisch, duurzaam 
en sociaal herstel uit de crisis bespoedigen. De MRA neemt daarin zijn 
verantwoordelijkheid: dat is de kernboodschap naar het Rijk (zie ook het MRA-
position paper “Investerend de crisis te boven”, bijlage bij dit collegebesluit). 
Vanuit dit perspectief bezien kunnen wij ons vinden in de insteek om de 
jaarplannen en het werkplan waar wenselijk op onderdelen verder aan te scherpen 
en aan te vullen op basis van actuele ontwikkelingen. De beoordeling van de 
resultaten vindt vervolgens plaats in het kader van de jaarlijkse verantwoordingen. 
 
Conclusie 
Wij adviseren de raad als zienswijze in te stemmen met het concept MRA 
Werkplan 2021 en bijbehorende begroting. 
 
FINANCIËN 
Voor 2020 en 2021 zal met een bedrag van €1,53 per inwoner (ca. €41.500, het 
precieze bedrag hangt af van het aantal inwoners op 1 januari van enig jaar) 
worden gerekend. De begroting is in deze zin aangepast bij de voorjaarsnota.  
PLANNING/UITVOERING 
Na bespreking in de commissie Middelen zal de zienswijze van de gemeente 
Heemstede schriftelijk aan de Regiegroep van de MRA worden medegedeeld. De 
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Regiegroep beslist op 30 oktober 2020 over het MRA Werkplan en Begroting voor 
2021.  
 

 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De MRA zorgt dat haar deelnemers op de hoogte blijven van relevante 
ontwikkelingen en dat men onderling dingen voor elkaar uitzoekt, zodat individuele 
deelnemers niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Het delen van kennis en 
expertise gebeurt bijvoorbeeld via digitale bijeenkomsten van MRA University. 
 
Juist in coronatijd kunnen de MRA-deelnemers veel van elkaar en van anderen 
leren over de aanpak van de crisis. Op de website van de MRA is een overzicht 
gemaakt van de diverse maatregelen die in de gemeenten van de MRA zijn 
genomen en zijn ook links naar de coronamonitors van de provincies geplaatst.  
 
DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid is één van de belangrijke thema’s van de MRA Agenda 2020/2024 
en daarmee van het MRA Werkplan voor 2021. Relevante onderdelen van het 
MRA Werkplan zijn het aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven voor 
klimaat en energie, het leggen van een koppeling daarvan met de energie-
infrastructuur en data-infrastructuur, de transitieopgaven voor de leefomgeving en 
een duurzame en innovatieve mobiliteit. 
 
BIJLAGEN 

- Bestuurlijke Oplegger MRA Werkplan en Begroting 2021; 
- MRA Werkplan en Begroting 2021 (concept); 
- MRA Position paper - Investerend de crisis te boven;  
- MRA-samenwerking: resultatenkaart Zuid-Kennemerland; 
- Zienswijze Heemstede op verantwoording 2019 en globaal Werkplan en 

begroting 2021 d.d. 31 maart 2020. 
 


