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Onderwerp
Reactie op MRA Agenda 2.0.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2019

bes ļ u..i ţ:

1. In te stemmen met de reactie van het college op de concept MRA Agenda 2.0.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 12 december 2019

de voorzitter, de griffier,

/\ J.Q. Svrjor\j VoofZ'
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Voorgesteld besluit

Het college stelt de raad voor:

1. In te stemmen met de reactie van het college op de concept MRA Agenda 2.0.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Mensen en bedrijven trekken zich niets aan van gemeente- of provinciegrenzen. Daarom werken 
we als gemeenten en provincies samen aan de Metropoolregio Amsterdam, zoals ook vastgesteld in 
het Convenant MRA. Sinds 2016 doen we dat op basis van de MRA Agenda. De huidige agenda 
loopt tot februari 2020, daarom is de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe agenda.

Op 25 oktober is de concept MRA Agenda 2.0 verstuurd aan colleges, raden en staten met het 
verzoek hier op te reageren. Deze periode van 'wensen en opvattingen' eindigt op 27 december.

Beoogd effect
Het beoogde effect is dat er een breed gedragen reactie van de gemeente Bloemendaal kenbaar 
gemaakt wordt bij de Agendacommissie van de MRA.

Politieke keuzeruimte
Alle deelnemers van de MRA, waaronder de raden en colleges, hebben de mogelijkheid om op de 
concept MRA Agenda 2.0. te reageren.

Gedachtegang

Argumenten
1. Een breed gedragen reactie is een krachtig geluid richting de MRA.
Een reactie op de concept MRA Agenda 2.0., waar zowel het college als de raad achter staan is 
gewichtiger tegenover de MRA.
2. Door instemming vanuit de raad wordt een reactie meer democratisch legitiem.
De inwoners van de gemeente Bloemendaal zijn ook inwoners van de MRA. Democratische 
legitimiteit is belangrijk voor het bestaansrecht van de MRA.
3. De reactie van het college is afgestemd met de andere gemeenten in Zuid-Kennemerland. 
Afstemming met de andere gemeenten in Zuid-Kennemerland zorgt eveneens voor een krachtiger 
geluid richting de MRA.

Kanttekeningen
Door de relatief korte periode voor'wensen en opvattingen' kan het een uitdaging zijn om een 
goed afgewogen reactie te geven op de concept MRA Agenda 2.0.. Ondanks deze korte periode 
hoopt het college de raad op deze manier te betrekken.

Alternatieven
Een alternatief is om de reactie van het college alleen ter kennisgeving aan te nemen. Dit is echter 
minder krachtig richting de MRA en zorgt er voor dat de democratische legitimiteit in het geding 
komt.

Overwegingen van het college
Het college is van mening dat de raad zoveel mogelijk betrokken moet worden bij de MRA. 
Doormiddel van dit voorstel wordt beoogd dit te bereiken.
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Financiële middelen 
N.v.t.

Personele middelen 
N.v.t.

Organisatorische middelen 
N.v.t.

Participatie
Gezien de korte periode van 'wensen en opvattingen' is het niet mogelijk om de inwoners van 
Bloemendaal middels participatie te betrekken.

Communicatie
Vrijdag 25 oktober is de concept MRA Agenda 2.0. naar colleges, raden en staten verzonden. 
Daarnaast heeft er 1 november 2019 een raads- en staten conferentie plaatsgevonden waarin de 
concept MRA Agenda 2.0. werd besproken

Samenwerking (Heemstede)
Wat betreft de college reactie heeft er afstemming met de gemeenten in Zuid-Kennemerland 
plaatsgevonden.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Wat er met de reacties op de concept MRA Agenda 2.0. gebeurt zal kenbaar gemaakt worden via 
de Agenda Commissie van de MRA.

Bijlagen
Bijlage 1: College reactie op de concept MRA Agenda 2.0 (2019007705).

Achterliggende documenten
Concept MRA Agenda 2.0. (2019007791)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


