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Gevraagde afspraken:
7.1 Kennis te nemen van het proces van de nieuwe MRA Agenda in relatie tot de
reguliere P&C cyclus van de MRA
7.2 Kennis te nemen van hoe de begroting 2020 zich verhoudt tot de nieuwe
MRA Agenda
7.3 De Agendacommissie opdracht te geven om te borgen dat activiteiten die in
2020 worden uitgevoerd en gefinancierd vanuit de MRA begroting voor 2020
in lijn zijn met de nieuwe MRA Agenda

Aanleiding
De nieuwe MRA Agenda is in een vergevorderd stadium. Naar verwachting zal deze in februari
ter vaststelling naar alle deelnemers worden verzonden, waarna hij op het MRA Congres van 17
april kan worden gelanceerd. De Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam komt op 3 april
in een reguliere vergadering bijeen. Tijdens deze bijeenkomst staan onder andere een aantal
P&C punten op de agenda: de verantwoording over 2019 en de globale begroting voor 2021. In de
afgelopen Regiegroep (oktober 2019) is daarnaast aangegeven dat men graag inzicht wilde
hebben in hoe het aldaar vastgestelde MRA Werkplan en Begroting 2020 zich verhoudt tot de
nieuwe MRA Agenda.
Ad 1.
Kennis te nemen van het proces van de nieuwe MRA Agenda in relatie tot de reguliere P&C
cyclus van de MRA
Het vervolgproces voor de nieuwe MRA Agenda ziet er als volgt uit:
1. Tussen 24 januari en 7 februari zullen de besluiten / wijzigingen naar aanleiding van de
Agendacommissie worden verwerkt in de MRA Agenda, en zal de definitieve agenda
worden opgemaakt en vormgegeven
2. Op 5 februari zal de definitieve agenda en bijbehorende oplegnotitie aan de
Agendacommissie / Maaike Veeningen worden voorgelegd om vrij te geven voor
verzending
3. Op 7 februari zal de MRA Agenda worden verzonden naar de colleges van de deelnemers,
met het verzoek deze conform de afgesproken procedure voor de Regiegroep van 3 april
vast te stellen. Verzending vindt gelijktijdig plaats met de verzending van de stukken voor
de Regiegroep
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4. 26 februari: extra bijeenkomst van de Regiegroep met betrekking tot de evaluatie van de
governance. Kan indien noodzakelijk benut worden voor afstemming
5. 3 april: Regiegroep bijeenkomst. Geen formeel moment in de vaststelling van de nieuwe
MRA Agenda, maar wel een moment om te peilen hoe de vaststelling in de colleges is
verlopen
6. 17 april: Lancering van de nieuwe MRA Agenda tijdens het MRA Congres 2020.
De reguliere planning en control cyclus ziet er normaal gesproken als volgt uit:
1. 7 februari: verzending stukken voor de Regiegroep van 3 april
2. 3 april: Bijeenkomst van de Regiegroep, alwaar wordt vastgesteld:
a. De verantwoording over 2019
b. De globale begroting voor 2021
Daarnaast wordt opdracht gegeven om de globale begroting voor 2021 uit te werken in
een MRA Werkplan en Begroting 2021
3. April – mei: opstellen van MRA Werkplan en Begroting 2021
4. Juni – juli: vaststellen van het MRA Werkplan en Begroting 2021 in de Platforms
5. 2e week juli: verzending van de stukken voor de Regiegroep van 30 oktober
Op het moment dat de globale begroting voor 2021 moet worden vastgesteld in de Regiegroep, is
de nieuwe MRA Agenda dus nog niet vastgesteld. Het voorstel is dan ook om voor 2021 alleen een
globale begroting op hoofdlijnen vast te stellen in de Regiegroep van 3 april. Zie ook ad3.
Ad2.
Kennis te nemen van hoe de vastgestelde begroting voor 2020 zou passen op de nieuwe MRA
Agenda
In de Regiegroep van oktober 2019 is aangegeven dat men benieuwd is naar hoe het vastgestelde
MRA Werkplan en Begroting 2020 zich verhoudt tot de nieuwe MRA Agenda. De nieuwe MRA is
zoals bij ad1 toegelicht nog niet vastgesteld op het moment dat de Regiegroep weer bij een zou
komen. Bovendien geeft de nieuwe MRA Agenda ook aanleiding voor een bestuurlijk gesprek over
welke investeringen nodig zijn voor elke uitvoeringslijn, en hoe de bijbehorende verdeling van
middelen er dan uit zou moeten komen te zien. Daarnaast speelt nog het proces van de uitwerking
van de evaluatie van de MRA Governance.
Bovenstaande punten maken het niet opportuun om nu met een gewijzigd Werkplan en Begroting
voor 2020 te komen. Het is echter wel goed mogelijk om inzichtelijk te maken hoe de begroting
voor 2020 door vertaald zou kunnen worden naar de uitvoeringslijnen van de nieuwe MRA
Agenda. Zie voor een overzicht hiervan bijlage 6b.
Daarnaast is het ook wenselijk om af te spreken dat aanvragen die in 2020 worden gedaan voor de
uitvoering van het MRA Werkplan en Begroting 2020 passen binnen de uitvoeringslijnen van de
nieuwe MRA Agenda. Hiertoe moeten programma’s of deelnemers die een aanvraag doen bij een
van de Platforms in hun aanvraag inzichtelijk maken hoe de betreffende activiteiten passen binnen
de nieuwe MRA Agenda. Het MRA Bureau zal bij de beoordeling van aanvragen waar nodig
adviseren of en in welke mate dit het geval is.
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Ad3.
De Agendacommissie opdracht te geven om te borgen dat activiteiten die in 2020 worden
uitgevoerd en gefinancierd vanuit de MRA begroting voor 2020 in lijn zijn met de nieuwe MRA
Agenda
Bovenstaande punten (bij ad2.) maken het ook lastig om een globale begroting voor 2021 op te
stellen zonder daarbij al voor te sorteren op het bestuurlijke gesprek over gevolgen van de nieuwe
MRA Agenda voor de verdeling van onze middelen. De Agendacommissie heeft daarom besloten
om de globale begroting voor 2021 slechts op hoofdlijnen te agenderen in de Regiegroep (zie
agendapunt 8), en pas in het MRA Werkplan en Begroting 2021 (dat voor zal liggen in de
Regiegroep van 30 oktober) een verder uitgewerkte begroting op te nemen.
Om nog voor de zomer een MRA Werkplan en Begroting 2021 klaar te hebben voor verzending
aan de Regiegroep is het wenselijk om al in de eerste cyclus van de Platforms in 2020 hier een
eerste gesprek over te voeren. Dit gesprek kan dan als input dienen voor het opstellen van een
concept MRA Werkplan en Begroting 2021, waarna deze ter vaststelling voor zal liggen in de
Platform bijeenkomsten van voor de zomer.
Tot die tijd is het wel wenselijk om te borgen dat alle aanvragen van deelnemers die binnenkomen
voor financiële bijdragen voor het uitvoeren van activiteiten voor 2020 (conform het vastgestelde
MRA Werkplan en Begroting 2020) in lijn zijn met de nieuwe MRA Agenda. De Platforms zullen er
op toe zien dat hiertoe in de aanvraag brieven inzichtelijk wordt gemaakt hoe de betreffende
activiteit pas binnen de nieuwe MRA Agenda.
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