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ONDERWERP
Verantwoording 2018, Werkplan en Begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

SAMENVATTING
Heemstede neemt deel aan het samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA). Conform de afspraken in het MRA Convenant zijn namens de MRA Regiegroep de 
MRA Verantwoording 2018, inclusief bestemmingsvoorstel, en het concept-MRA Werkplan 
en Begroting 2020 aangeboden aan de MRA partners met het verzoek een zienswijze op 
deze stukken te geven.

Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorgelegde MRA-voorstel en het MRA Werkplan 
en Begroting 2020.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
- MRA convenant

BESLUIT B&W
1. In te stemmen met het verrekenen van het overschot 2018 van €11.806 

(Heemsteeds aandeel circa €90) met de bijdrage voor 2019;
2. In te stemmen met het verrekenen van het overschot van €20.000 op de aan 2018 

toegevoegde niet-bestede middelen 2017 (Heemsteeds aandeel circa €150) met de 
bijdrage 2019;

3. In te stemmen met het MRA Werkplan en Begroting 2020, met enkele 
kanttekeningen bij de voorgestelde verhoging van de bijdrage per inwoner.

4. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar 
zienswijze kenbaar te maken (B-stuk).

AANLEIDING EN MOTIVERING
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken lokale overheden (32 gemeenten, de
provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio) samen aan vraagstukken op de
gebieden ruimte, economie en mobiliteit. De MRA heeft tot doel een sterke internationale
concurrentiepositie te behouden door het bevorderen van economische ontwikkeling en het
welzijnsniveau in de metropool. De MRA draagt bij aan het beter kunnen benutten van
kansen die de regio brengt en het gezamenlijk aangaan van uitdagingen die de regio
overstijgen.

Om alle raden en staten te betrekken is afgesproken dat zij hun zienswijze kunnen geven 
over de verantwoording, de bestemming van een resultaat en de budgetten voor het 
komende jaar. Met de MRA is afgesproken om de vastgestelde Verantwoording 2018 voor 
kennisgeving aan te nemen en het bestemmingsvoorstel en Werkplan en Begroting 2020 in 
september tegelijkertijd voor een zienswijze aan de raad voor te leggen.

De uitvoering van vrijwel alle acties van de MRA Agenda verliep in 2018 volgens planning. 
Er is € 11.806 overgebleven op een budget van € 8,3 miljoen. Conform de afspraak daarover 
in het MRA Convenant en de toezegging naar aanleiding van de behandeling van de 
verantwoording 2017, stelt de MRA voor om het overschot 2018 van terug te storten naar de 
deelnemers via verrekening met de bijdrage 2019. Voor Heemstede betekent dit een 
verrekening van circa € 90. De MRA heeft in 2018 ook de doorgeschoven acties uit 2017 
uitgevoerd en het budget van € 1,1 miljoen bijna helemaal besteed. Er is een overschot van 
€ 20.000 en dat wordt ook verrekend met de bijdrage over 2019. Voor Heemstede levert dit 
circa €150 op.
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Met de verrekening van het overschot is gehoor gegeven aan de kanttekening om niet 
structureel middelen over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar, zoals die door 
meerdere gemeenten is geplaatst bij de beoordeling van de verantwoording over 2017.

Voor 2020 is sprake van één financiële verandering met gevolgen voor de deelnemers ten 
opzichte van 2019 en van de globale begroting 2020, namelijk de voorgestelde verhoging 
van de bijdrage per inwoner met € 0,03 naar € 1,53. De inkomsten van de MRA stijgen 
hierdoor extra met afgerond € 100.000. Tot nu toe is als beleidslijn gehanteerd dat de 
toename van de inkomsten als gevolg van de toename van het aantal inwoners afdoende is 
voor het opvangen van de stijging van de kosten. De MRA heeft aangegeven dat dit niet 
langer mogelijk is en dat daarom de bijdrage per inwoner wordt verhoogd met 2%. 

Wij hebben het MRA Werkplan en de Begroting 2020 met bijbehorende stukken beoordeeld 
en kunnen ons daarin vinden, echter wij hebben wel enkele kanttekeningen bij de  
voorgestelde verhoging van de bijdrage per inwoner.

Op dit moment loopt het evaluatietraject van de MRA Actieagenda. In dit kader wordt een 
aanzienlijk aantal (52) strategische opgaven geformuleerd. Wij zijn van mening dat hierin 
eerst een focus dient te worden aangebracht.
Daarnaast is de regio Zuid-Kennemerland ook zelf bezig om te komen tot een 
samenwerkingsagenda (de Zuid-Kennemer Agenda). Voor de uitvoering van deze agenda 
zullen de regiogemeenten ook capaciteit en geld beschikbaar moet en stellen.
Tenslotte vinden wij het een verkeerd signaal om de bijdrage per inwoner aan de MRA te 
laten stijgen nu veel gemeenten net als Heemstede geconfronteerd worden met een lagere 
afdracht van het Rijk en Heemstede als gevolg daarvan zelf terughoudend omgaat met het 
opnemen van prijscompensatie in de eigen begroting.

MRA-agenda 2.0
In 2016 is de samenwerking binnen de MRA bekrachtigd door het opstellen van een 
gezamenlijke MRA Actie Agenda (2016-2020). Terwijl de actiepunten verder worden 
uitgevoerd, is het proces ingezet om te komen tot de MRA-agenda 2.0. Deze nieuwe agenda 
zal de periode 2020-2024 beslaan en een breder karakter krijgen. De centrale boodschap 
van de MRA Agenda 2.0 is als volgt geformuleerd: ‘We zijn in 2025 een Europese-topregio 
waarin bewoners en bedrijven zich willen vestigen, waar (internationaal) talent en bezoekers 
zich welkom voelen. Een regio waarin mensen op een inclusieve manier toegang hebben tot 
voldoende banen en geschikte woonruimte, er ruimte is en mogelijkheden zijn om duurzaam 
te ondernemen, te leren en te innoveren. Een regio waarin de leefkwaliteit hoog is en 
bereikbaarheid sterk en waarin we stappen hebben gezet op het vlak van 
klimaatbestendigheid en energietransitie.’ Het proces zal zich naast het opstellen van een 
nieuwe agenda ook richten op draagvlak en betrokkenheid binnen de MRA en met partners 
in bedrijfsleven en onderwijs. 

Op 15 mei 2019 is een eerste versie van de MRA-agenda 2.0 besproken in de bijeenkomst 
van de gemeenteraden van Zuid-Kennemerland. Een laatste conceptversie zal volgens 
planning voor de radenbijeenkomst van 1 oktober 2019 worden geagendeerd. Het is 
vervolgens de bedoeling dat de MRA-Agenda 2.0 wordt gelanceerd op het MRA congres in 
februari 2020.

FINANCIËN
Met de bijdrage van Heemstede aan de MRA is al rekening gehouden in de begroting. Het 
bedrag voor 2020 is vastgesteld op €1,53 per inwoner (€41.735,34). Dit bedrag per inwoner 
is gestegen met €0,03 door indexatie op basis van de jaarlijkse inflatie. Hierop wordt het 
Heemsteedse deel van het overschot 2018 (circa € 240) in mindering gebracht.
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PLANNING/UITVOERING
De zienswijze van de gemeente Heemstede zal per brief aan de Regiegroep van de MRA 
worden medegedeeld. De Regiegroep beslist op 18 oktober 2019 over MRA Werkplan en 
Begroting 2020.

Discussienotitie Heemsteedse focus regionale omgevingsagenda en MRA-
actieprogramma
Om te kunnen bepalen wat Heemstede wil bereiken in de regionale samenwerking en waar 
de prioriteiten zouden moeten liggen, hebben wij de “discussienotitie Heemsteedse focus 
regionale omgevingsagenda en MRA-actieprogramma” opgesteld.
In de raadsbijeenkomst van 3 juli 2019 is het thema “Wonen” uitgebreid besproken. Op 19 
september 2019 worden de overige thema’s uit de discussienotitie besproken door de raad.

Regionale bijeenkomsten
Op dinsdag 17 september staat een Regionale radenbijeenkomst IJmond/Zuid-
Kennemerland gepland. Tijdens deze bijeenkomst worden de regionale agenda's van beide 
regio's besproken en wordt gezamenlijk gekeken naar zaken als de overeenkomsten, punten 
waarop de regio’s elkaar kunnen versterken en punten waarop de regio’s elkaar kunnen 
steunen.

Op dinsdag 1 oktober staat er een Regionale raadsbijeenkomst Zuid-Kennemerland 
gepland, waarin ondermeer de Zuid-Kennemer Agenda en de MRA Agenda 2.0 worden 
besproken.

Het programma voor deze bijeenkomsten wordt later bekend gemaakt.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
-

DUURZAAMHEID
-

BIJLAGEN

 MRA Verantwoording 2018 en bestemmingsvoorstel
 MRA Verantwoording doorgeschoven gelden 2017 en bestemmingsvoorstel
 MRA Werkplan en Begroting 2020
 Overzicht inhoudelijke zaken en de ambities van Zuid-Kennemerland (voorjaar 

2019)
 Stoplichtenrapportage acties MRA Agenda (voorjaar 2019)


