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besluit:

1.

In te stemmen met het MRA Werkplan 2021;

2.

In de begroting 2021 van Bloemendaal een bijdrage voorde MRA op te nemen van
C36.064, gebaseerd op 23.571 inwoners per 1 januari 2020.
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Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met het concept MRA Werkplan 2021;
2.

In de begroting 2021 van Bloemendaal een bijdrage voor de MRA op te nemen van
C36.064, gebaseerd op 23.571 inwoners per 1 januari 2020.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
De Metropoolregio Amsterdam heeft een werkplan voor 2021 aangeboden aan alle deelnemers van
de MRA. In het concept MRA werkplan 2021 zijn de begroting en de uitvoeringslijnen van de
nieuwe MRA agenda 2020-2024 verder uitgewerkt. Wensen en opvatbngen kunnen ingebracht
worden in de Regiegroep van oktober. Het werkplan en de aanbiedingsbrief zijn bij dit
raadsvoorstel als bijlage toegevoegd.
De coronacrisis heeft invloed op de MRAagenda 2020-2024die voorde crisis is opgesteld. Eris
daarom besloten om het proces rondom het concept MRA Werkplan 2021 pragmatisch op te
stellen. Om zoveel mogelijk in te kunnen spelen op de actualiteiten wordt het werkplan in het
laatste kwartaal nog verderaangescherpt in de MRA Platforms. Begin oktober wordt het
aangescherpte werkplan aan alle MRA deelnemers toegezonden.
Beoogd effect
Door in te stemmen met het concept MRA Werkplan 2021 wordt er uitvoering gegeven aan de
nieuwe MRAagenda. Er wordt hierdoor gewerkt aan het behouden en versterken van de kwaliteit
in de Metropoolregio. Zowel op lokaal als op regionaal niveau heeft de gemeente Bloemendaal hier
profijt van. De regionale samenwerking is daarnaast nog urgenter in deze periode. De MRA is hard
geraakt door de coronacrisis. De MRA samenwerking is in deze periode extra belangrijk om schade
doorde crisis op te kunnen vangen.
Politieke keuzeruimte
Tot 30 oktober hebben alle MRA deelnemers de tijd om opmerkingen mee te geven aan de
Regiegroep. Deze worden meegenomen en vervolgens wordt het concept MRA Werkplan 2021
vastgesteld. In 2019 heeft de raad ingestemd met de concept MRA Agenda 2.0. Het concept MRA
Werkplan 2021 sluit daar op aan. Het college ziet geen aanleiding om een zienswijze aan de raad
voorte leggen, anders dan instemmen met het concept MRA Werkplan 2021.
Gedachtegang
Argumenten
1. De MRA samenwerking is belangrijk in tijden van crisis.
De MRA is hard geraakt doorde coronacrisis. Ruim een kwart van de banen is direct of indirect
geraakt en de werkloosheid stijgt. Dit zorgt voor veel economische onzekerheid die effect heeft op
de opgaven in de MRA. Een multidisciplinairteam vanuit de Metropoolregio heeft zich gebogen over
de knelpunten en uitdagingen waar we nu voor staan. Het netwerk van deMRAende gezamenlijke
lobby richting het Rijk kan juist nu van meerwaarde zijn.
Een voorbeeld hiervan is het faciliteren en begeleiden van mensen die hun baan (dreigen te)
verliezen naar sectoren waar nieuwe mogelijkheden zijn. House of Skills (een publiek-privaat
samenwerkingsverband in de MRA) kan en zal daarbij - samen met regionale partners - een
belangrijke rol vervullen.
2. Een regio met hoogwaardige kwaliteit is essentieel voor de kwaliteit van Bloemendaal.
Bloemendaal is onderdeel van het daily urban system van de Metropoolregio Amsterdam. Inwoners
verplaatsen zich op dagelijkse basis doorde regio om bijvoorbeeld te werken of te recreëren. Het
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voorzieningen en werkgelegenheid in de regio. Om de kwaliteit in Bloemendaal te behouden is het
daarom van belang om de kwaliteit in de regio na te streven.
3. Ook op lokaal niveau is regionale samenwerking van belang.
Op lokaal niveau profiteert de gemeente Bloemendaal door de MRA van expertise en
schaalvoordeel. De expertise in de MRA geeft inzicht voor ontwikkelingen op het eigen
grondgebied. Zo worden er bijvoorbeeld onderzoeken uitgevoerd naar de woningbehoefte en heeft
de MRA geadviseerd bij het opstellen van het programma van eisen voorde la a dinfra structuur van
het Zonnepark.
Een ander concreet voorbeeld is MRA Elektrisch. MRA Elektrisch verzorgt sinds 2017 de exploitatie
van laadpalen en het uitbreiden van het laadnetwerk. De MRA zet zich hier voor in om elektrisch
rijden te stimuleren. Dit doen zij ook voorde gemeente Bloemendaal. Inwoners van de gemeente
Bloemendaal kunnen via MRA Elektrisch een publieke laadpaal aanvragen. Het uitbesteden van
deze service aan MRA Elektrisch zorgt voor expertise en schaalvoordeel.
4. Het werkplan geeft uitvoering aan de uitgangspunten in de MRA agenda 2020-2024.
Het doel van de MRA agenda 2020-2024 is om de economische top positie en de leefkwaliteit in de
regio te versterken. Om de kwaliteit te behouden en te versterken is het van belang dat de
gezamenlijke agenda wordt uitgevoerd.
Kanttekeningen
De MRA Agenda 2020-2024 is opgesteld in de periode vóór het coronavirus zich manifesteerde.
Hoewel de coronacrisis een enorme impact heeft op de samenleving, zijn de effecten ervan nog
niet helemaal te overzien. De ambities in de MRA Agenda hebben daardoor een ander vertrekpunt
gekregen. Per beleidsterrein wordt gekeken naar hoe de coronacrisis invloed heeft.
Alternatieven
Voor de gewenste regionale samenwerking op MRA-schaal zijn geen alternatieven voor de MRA
agenda 2020-2024 en het werkplan dat daar uitvoering aan geeft.
Overwegingen van het college
Binnen de Metropoolregio zijn erop allerlei terreinen - bereikbaarheid, arbeidsmarkt, woningmarkt
- onderlinge afhankelijkheden. Wat de ene gemeente doet, heeft invloed op de andere. Met de
MRA-samenwerking bundelen we de overheidskracht en werken we samen op gemeentegrens
overstijgende onderwerpen. Het is belangrijk om gebruikte maken van een gezamenlijk netwerk
en om een sterke lobby positie te hebben. Hier heeft Bloemendaal profijt van op lokale - en
regionale schaal. Waarbij het voor effectieve deelname aan de MRA ook belangrijk is dat ZuidKennemerland voor de verschillende MRA-onderwerpen beschikt over eigen regionaal beleid, zoals
de Bereikbaarheidsvisie en de Zuid-Kennemer Agenda.
Middelen
Financiële middelen
De jaarlijkse bijdrage per gemeenten komt neer op 0,53 per inwoner. Voor Bloemendaal is dit in
2021 een totaal bedrag van C 36.064 euro. Dit bedrag is in lijn met de meerjarenbegroting.
Personele middelen
De opgaven en acties in de MRA agenda worden uitgevoerd door betrokken ambtenaren,
medewerkers van het MRA bureau of externe partijen. De regio Zuid-Kennemerland wordt in de
ambtelijke overleggen van de MRA vertegenwoordigd door de gemeente Haarlem. Erzijn daardoor
vooralsnog geen extra personele middelen nodig voor de uitvoering van de MRA agenda.
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Participatie
De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 ingestemd met de reactie van het college op de
concept MRA agenda 2.0. Deze reactie was positief over de nieuwe agenda. Het concept MRA
Werkplan 2021 geeft uitvoering aan de punten in de MRA agenda.
Communicatie
De Agendacommissie en de Regiegroep hebben op 24 juni het concept MRA Werkplan 2021
aangeboden aan de deelnemers van de MRA. Het concept MRA Werkplan 2021 is verstuurd in
combinatie meteen aanbiedingsbrief. In deze brief wordt verder ingegaan op de gevolgen van de
coronacrisis op het proces en de uitvoering. Ook heeft de MRA een website waar veel informatie op
te vinden is en wordt er maandelijks een MRA Raads- en Statenbericht gedeeld. Op de MRA
website kan ook meer informatie gelezen worden over de samenstelling van de Regiegroep en de
Agendacommissie (httDs:ZZw ww.metroDoolreaioamsterdam.nl/over-mraT
Samenwerking (Heemstede)
Over het concept MRA Werkplan 2021 heeft afstemming plaatsgevonden met Haarlem. Zij volgen
dezelfde lijn wat betreft hetinstemmen met het werkplan. Met de andere gemeenten in ZuidKennemerland is dit nog niet afgestemd. Vanwege de vakantieperiode en een ander
aanleverschema was dit niet mogelijk.
Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Tot eind oktober hebben de MRA deelnemers de tijd om wensen en opvattingen mee te geven aan
de Regiegroep. Op 30 oktober wordt de input vanuit de deelnemers verwerkt in de bijeenkomst
van de Regiegroep en een besluit genomen over het definitieve stuk.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief concept MRA Werkplan 2021 (2020002827)
2. Concept MRA Werkplan 2021 (2020002828)
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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