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Geachte heer Rienties,
Hierbij berichten wij u dat wij -na de raadscommissie Middelen te hebben gehoordhebben besloten in te stemmen met:
het verrekenen van het overschot 2018 van €11.806 met de bijdrage voor
2019;
het verrekenen van het overschot van €20.000 op de aan 2018
toegevoegde niet-bestede middelen 2017 met de bijdrage 2019.
Ten aanzien van het MRA Werkplan en Begroting 2020 hebben wij -gehoord de
commissie Middelen- de volgende zienswijze. Wij hebben de stukken beoordeeld
en kunnen ons daarin vinden, echter met 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, waarbij een meer
resultaatgerichte sturing en een stroomlijning van de governance van de MRA wat
ons betreft aandachtspunten zijn.
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.
Wij verzoeken u deze zienswijze te bettrekken bij de behandeling van het MRA
Werkplan en Begroting 2020 in de Regiegroep van 18 oktober 2019.
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Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de heer R. van der
Aar via telefoonnummer 023-54 85 764. U kunt ook een e-mail sturen naar
gemeente@heemstede.nl met vermelding van 718155.
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