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Van College van Burgemeester en Wethouders Heemstede 

Zienswijze gemeente Heemstede op verantwoording 2019 en werkplan en 

globale Begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam 

Hierbij berichten wij u dat wij -na de raadscommissie Middelen te hebben gehoord- 
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. 
 
Het is goed om te zien dat na de opstartfase het Werkplan voor 2019 nagenoeg in zijn geheel worden 
gerealiseerd. In onze zienswijze op de begroting voor 2020 van 25 september 2019 (bijgevoegd) 
hebben wij –gehoord de commissie Middelen- enkele kanttekeningen geplaatst bij de voorgestelde 
verhoging van de bijdrage per inwoner. Daar staat tegenover dat de overschrijding het gevolg is van 
een wens van de Regiegroep zelf en van daadwerkelijke kostenstijgingen. Mede gelet op de zeer 
beperkte effecten voor Heemstede is de verhoging van de bijdrage te billijken. 
 
Wij kunnen ons tevens vinden in de door de Agendacommissie voorgestelde verhouding van het MRA 
Werkplan en Begroting voor 2020 tot de nieuwe MRA Agenda. Met de gemaakte doorvertaling naar 
de nieuwe agendastructuur en de aangebrachte borging ten aanzien van aanvragen is er voldoende 
grip op de gewenste samenhang van de begrotingscyclus met de nieuwe MRA Agenda. 
 
Voor wat betreft de globale MRA begroting voor 2021 heeft de Agendacommissie al aangegeven, dat 
deze voor de besluitvorming in de Regiegroep van oktober 2020 nog wordt uitgewerkt in een 
gedetailleerd MRA Werkplan en Begroting voor 2021 en ter beoordeling aan de deelnemers gestuurd. 
In verband hiermee zien wij op dit moment geen aanleiding tot een inhoudelijke reactie op de 
begroting op hoofdlijnen. Na ontvangst van het uitgewerkte MRA Werkplan en Begroting voor 
2021 zullen wij u onze zienswijze hierover kenbaar maken. 
 
Heemstede, 
31 maart 2020 


