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Datum 4 april 2022 

Van Het Bestuur van de MRA 

Contact 

Onderwerp Concept Meerjarenbegroting 2021 - 2024 

 

Geachte deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam,  

 

 

Met deze brief stuur ik u de meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam 

(MRA). De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA-Agenda 2020 - 

2024 (deze is als bijlage bijgevoegd). In deze brief geven we u een korte toelichting op de 

begroting. Speciaal voor nieuwe raadsleden geven wij graag eerst een korte introductie.  

 

De MRA is onze interbestuurlijke samenwerking. Inhoudelijk vindt deze zijn basis in de 

MRA-Agenda 2020 - 2024. Over de vorm van de samenwerking hebben we het 

afgelopen jaar intensief met elkaar gesproken. Dit heeft geleid tot nieuwe 

Samenwerkingsafspraken, die u voor de volledigheid ook bij deze brief aantreft.  

 

De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument dat voortvloeit uit de nieuwe 

Samenwerkingsafspraken. We zitten nu echter al bijna halverwege de werkingstermijn 

van de MRA-Agenda. Dat is de reden dat de Meerjarenbegroting, zoals in de Algemene 

Vergadering is afgesproken, een directe doorvertaling van de jaarlijkse begroting is die 

eerder voor 2020 en 2021 werd opgesteld. Conform de afspraken uit de 

Samenwerkingsafspraken zal vanaf juli dit jaar de benodigde inzet voor de MRA Directie 

‘om niet’ geleverd worden door de deelnemers van de MRA. Hierdoor ontstaat ruimte in 

de begroting om onze samenwerking, zoals afgesproken, verder te versterken en meer 

en/of betere inhoudelijke resultaten te boeken.  

 

Termijnagenda, Voortgangsnota en nieuwe MRA Agenda 

Aangezien de Samenwerkingsafspraken per 1 januari van dit jaar van kracht zijn, hebben 

we helaas de volledige begrotingscyclus zoals die in de afspraken is opgenomen niet 

kunnen volgen. In het najaar van 2022 ontvangt u de Termijnagenda en in het voorjaar 

van 2023 de eerste versie van de Voortgangsnota. Beide documenten worden jaarlijks 
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naar u verzonden. Ze hebben als doel om het gesprek tussen de colleges en hun raden of 

Staten over de samenwerking in de MRA te voeden.  

 

In de eerste helft van 2023 wordt gestart met het traject om te komen tot een nieuwe 

MRA Agenda voor de periode 2025 - 2028. In het najaar van 2024 zal het concept van de 

nieuwe MRA Agenda met u worden besproken en vastgesteld. Op basis van de nieuwe 

MRA Agenda zal gelijktijdig een Meerjarenbegroting worden opgesteld die per 1 januari 

2025 van kracht zal worden. Op dat moment is de volledige cyclus geïmplementeerd.  

 

Proces 

U kunt deze concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 benutten voor het gesprek tussen 

het college en uw raad of Staten en om wensen en opvattingen te formuleren. Voor het 

proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 zijn in de Algemene 

Vergadering afspraken gemaakt op basis van een advies van de MRA Raadtafel. Dit 

proces is opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. In dit overgangsjaar is werkbaar 

proces gekozen, daarvoor verwijs ik u graag naar de oplegnotitie van de 

Meerjarenbegroting. 

 

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen worden voor alle raadsleden in de raden 

en deelregio’s in het voorjaar startprogramma’s georganiseerd, waarin de samenwerking 

in de Metropoolregio Amsterdam wordt toegelicht en besproken.  

De MRA Directie en uw bestuurders gebruiken die momenten graag om de positie en 

werking van uw samenwerking met 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio 

met u te bespreken. Ook gaan we dan graag met u in gesprek over welke onderwerpen 

uit de MRA Agenda u belangrijk vindt en waar we wat u betreft extra aandacht aan 

moeten besteden. 

 

 

Namens het Bestuur van de MRA, 

 

 

 

Femke Halsema, voorzitter van het Bestuur 

Leen Verbeek, portefeuillehouder Financien van het Bestuur 

 

Bijlagen: 

 Concept Meerjarenbegroting met oplegnotitie 

 MRA-Agenda 2020 – 2024 

 Samenwerkingsafspraken 


