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ONDERWERP 
Werkplan en Begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
 
SAMENVATTING 
Heemstede neemt deel aan het samenwerkingsverband van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA). Conform de afspraken in het MRA Convenant is namens de 
MRA Regiegroep het (concept-)MRA werkplan en begroting 2021 aangeboden 
aan de MRA partners met het verzoek een zienswijze op dit stuk te geven. Het 
werkplan past in het ingezette beleid en geeft uitvoering aan de MRA agenda 
2020-2024. Daarnaast is rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen 
rondom Corona. 
Het college stemt –de raadscommissie Middelen gehoord hebbende- in met het 
nader uitgewerkte MRA-Werkplan en Begroting voor 2021. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
MRA-Convenant 
 
BESLUIT B&W 
1. In te stemmen met het MRA-Werkplan en Begroting 2021;  
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk). 
 
AANLEIDING EN MOTIVERING 
Op 18 augustus 2020 heeft u besloten het voornemen om in te stemmen met het 
uitgewerkte MRA Werkplan en Begroting voor 2021 om voorgelegd aan de 
commissie Middelen om haar zienswijze van Heemstede hierover kenbaar te 
maken. 
  
De voorzitter van de commissie Middelen heeft naar aanleiding van de 
commissiebehandeling het volgende geconcludeerd:  
 
De commissie geeft als zienswijze mee aan het college om in de zienswijze naar 
de MRA het volgende mee te geven: 
•             Nog meer focus in de agenda en het werkplan; doe minder en doe dat  
              meer; 
•             Meer pragmatisme; 
•             De Heemsteedse raad denkt na over zijn invloed/rolinvulling in de   
              regio/MRA; 
•             Meer concrete resultaten voor Heemstede 
 
De zienswijze van het college, aangevuld met de opmerkingen uit de commissie, is 
als bijlage bij dit collegebesluit gevoegd.  
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FINANCIËN 
Voor 2020 en 2021 zal met een bedrag van €1,53 per inwoner (ca. €41.500, het 
precieze bedrag hangt af van het aantal inwoners op 1 januari van enig jaar) 
worden gerekend. De begroting is in deze zin aangepast bij de voorjaarsnota.  
 
PLANNING/UITVOERING 
De bijgevoegde zienswijze zal na besluitvorming in het college worden gezonden 
aan de Regiegroep van de MRA. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
- 
 
DUURZAAMHEID 
- 
 
BIJLAGEN 

- Zienswijze Heemstede op concept-Werkplan en begroting 2021. 
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Van College van Burgemeester en Wethouders Heemstede 

Zienswijze gemeente Heemstede op het Werkplan en Begroting 2021 
Metropoolregio Amsterdam 
Ten aanzien van het MRA Werkplan en Begroting 2021 hebben wij -gehoord de commissie Middelen- 
de volgende zienswijze. 
 
In december 2019 heeft Heemstede een positieve zienswijze gegeven op de nieuwe MRA Agenda 
voor 2020-2024. Het (concept) MRA Werkplan 2021 sluit daar op aan. Met de MRA-samenwerking 
bundelen we de overheidskracht en werken we samen op gemeentegrens overstijgende 
onderwerpen. Het is belangrijk om gebruik te maken van een gezamenlijk netwerk en om een sterke 
lobbypositie te hebben. Het is voor een effectieve deelname aan de MRA goed dat de regio Zuid-
Kennemerland, waarin Heemstede samenwerkt met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal en 
Zandvoort, haar positie binnen de MRA helder heeft gedefinieerd de Zuid-Kennemer Agenda en 
verschillende deelvisies. Dat en de Heemsteedse focus, die in het kader van de zienswijze op de MRA 
Agenda 2020-2024 aan u is gezonden, zijn voor Heemstede de leidraad voor de beoordeling en 
monitoring van de MRA-inspanningen. 
 
Wij kunnen ons vinden in het voorgelegde Werkplan en begroting 2021. Wij zijn daarbij benieuwd hoe 
u de focus ten aanzien van de (nieuwe) strategische MRA-opgaven, bijvoorbeeld door een focus per 
(deel)regio aan te brengen, de komende jaren nader uitwerkt.  
Een pragmatische benadering zou daarbij wat ons betreft uitgangspunt moeten zijn. Deze benadering 
zien wij terug bij de insteek om de jaarplannen en het werkplan waar wenselijk op onderdelen verder 
aan te scherpen en aan te vullen op basis van actuele ontwikkelingen rond Corona. Wij kunnen ons 
hierin vinden. 
 
Tenslotte zijn wij benieuwd hoe u de evaluatie van de governance verder vormgeeft. Een meer 
resultaatgerichte sturing en een stroomlijning daarvan is wat ons betreft het belangrijkste 
aandachtspunt.  
 
Heemstede, 
13 oktober 2020 
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