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Onderwerp

Dit voorstel gaat over de concept meerjarenbegroting MRA 2021-2024.
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaai;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022

besluit:

1. De raad voor te stellen om akkoord te gaan met de concept meerjarenbegroting MRA 2021-2024
en de zienswijze af te geven, zoals opgenomen in de zienswijze brief;
2. In te stemmen met de voorgestelde zienswijzen, zoals omschreven in de zienswijze brief, op de
concept meerjarenbegroting van de MRA 2021-2024 en deze in te dienen.
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Voorgesteld besluit

1. De raad voor te stellen om akkoord te gaan met de concept meerjarenbegroting MRA 20212024 en de zienswijze af te geven, zoals opgenomen in de zienswijze brief;
2. In te stemmen met de voorgestelde zienswijzen, zoals omschreven in de zienswijze brief, op de
concept meerjarenbegroting van de MRA 2021-2024 en deze in te dienen.
Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De MRA is een samenwerkingsverband van 30 gemeenten, twee provincies en de vervoersregio
Amsterdam en buigt zich over gemeente overstijgende thema's. De regio/gemeente is sinds 2007
gekoppeld aan het samenwerkingsverband van de MRA.
De kracht van de MRA samenwerking is gelegen in het feit dat de gemeenten en provincies in dit
complexe, stedelijke gebied elkaar vinden op inhoudelijke opgaven. In de meeste gevallen heeft de
gezamenlijke aanpak geleid tot projecten met goede resultaten en met een efficiënte uitvoering,
zowel op MRA schaal als in de deelregio's. In Zuid-Kennemerland zijn Rottepolderplein, fietsroute
Kennemerland, C-district, en het MRA programma Bereikbare Steden daar goede voorbeelden van.
Mede dankzij de woningbouw impuls die volgt uit het MRA programma Bereikbare Steden komt de
regio haar afspraken na die in het Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond zijn opgenomen. Voor
een volledig overzicht van alle resultaten waar de MRA bij betrokken is geweest binnen de regio
Zuid-Kennemerland is de interactieve kaart te raadplegen (bijlage 1). Ook zorgde de MRA
samenwerking voor een sterke positie richting het Rijk.
Op lokale schaal kan de gemeente vanuit deze positie sturen op het behouden van de kwaliteit van
de omgeving. In vergelijking met andere stedelijke regio's is er in de MRA veel groen aanwezig.
Het behouden van deze kwaliteiten van het landschap is een van de kerntaken van de MRA.
Daarnaast heeft de gemeente door deelname aan de MRA o.a. subsidies verkregen voor het
uitbreiden van fietsenstallingen bij (trein)stations.
In april 2022 heeft de Metropoolregio Amsterdam de concept meerjarenbegroting voor 2021-2024
toegezonden (bijlage 2). De concept meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRAAgenda 2020-2024. Met deze begroting kunnen de gemeenten en provincies in hun eigen
begroting een reservering opnemen voor de bijdrage aan de MRA samenwerking. U kunt als raad
zienswijzen indienen op de voorgestelde begroting.
Beoogd effect
Een gezamenlijke zienswijze van college en raad vanuit de gemeente Bloemendaal op de concept
meerjarenbegroting MRA 2021-2024 in te dienen.
Op 16 september bespreekt de Algemene Vergadering (AV) van de MRA (waarin alle gemeenten
zitting hebben) de concept meerjarenbegroting en de ingediende zienswijzen. Op basis van deze
bespreking in de AV komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het
concept-document.
Uiterlijk 22 september stelt het Bestuur het definitieve document op en verzendt dit naar raden en
Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal vast te stellen. Het Bestuur voegt een
nota van beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de AV, bij. Hierin wordt
inzichtelijk gemaakt wat met de ingebrachte wensen en opvattingen van de deelnemers in de AV is
gedaan (beide documenten worden als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst).
De reactietermijn bedraagt 8 weken.
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Voor de gemeenteraden is er een mogelijkheid om zienswijze in te dienen over de concept
meerjarenbegroting MRA 2021-2024. Er kan gekozen worden om zienswijzen in te dienen. Ook is
het mogelijk geen zienswijze in te dienen.
Gedachtegang

Argumenten
1. Het besluit past in het ingezette beleid
Bloemendaal neemt deel in de MRA en heeft zich verbonden aan de uitvoering van de MRA Agenda.
Deze agenda bevat de acties en trekkers van de onderwerpen die in gezamenlijk verband binnen
de MRA worden aangepakt. Deze onderwerpen zijn gegroepeerd in drie thema's: economie, ruimte
en mobiliteit. Per thema is er een platform van bestuurders dat de voortgang bewaakt en
stimuleert, ondersteunt door het MRA Bureau en medewerkers van de betrokken gemeenten en
provincies. De nu voorliggende concept meerjarenbegroting geeft inzicht in de geraamde
inkomsten en uitgaven over de periode 2021-2024 ter uitvoering van de MRA Agenda.
2. Een indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de Samenwerkingsafspraken
Metropoolregio Amsterdam
In de Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam is in paragraaf C.6 de financiering van
de MRA toegelicht. Het tweede punt stelt: De hoogte van de bijdrage per inwoners wordt telkens
voor vier jaar vastgesteld in een meerjarenbegroting, gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe
MRA agenda. Er wordt daarbij jaarlijks rekening gehouden met een indexatie van de bijdrage per
inwoners, die maximaal gelijk is aan de gemiddelde inflatie van vier jaar.
Kanttekeningen
1. De begroting voor het jaar 2022 is al vastgesteld.
De voorgestelde inflatie over het jaar 2022 is op 6 april 2022 toegezonden aan de deelnemende
gemeenten. Op dit moment was de begroting voor het jaar 2022 al vastgesteld. Het betreft een
kleine verhoging die op te vangen is binnen de begroting van 2022.
Alternatieven
A. Andere zienswijzen in te dienen
Het eerste alternatief is om niet, of deels, in te stemmen met de voorgestelde zienswijzen en als
raad andere zienswijzen in te dienen.
B. Geen zienswijzen in te dienen
Het volgende alternatief is om geen zienswijzen in te dienen.
Overwegingen van het college

Er wordt voorgesteld om de voorgestelde zienswijzen in te dienen. Een aantal punten dient nog
verder toegelicht te worden door de MRA.
Middelen

Financiële middelen
In 2022 is het aantal inwoners op 1 januari gesteld op 23.732. Voor het jaar 2022 zou de bijdrage
op C 36310 uitkomen, exclusief de voorgestelde indexatie. Daarnaast dient in de deelregio ZuidKennemerland nader overleg plaats te vinden over de onderlinge verdeling van de inzet om niet
van de gevraagde formatie.
Personele middelen
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voor extra formatie.
Organisatorische middelen
N.v.t.
Participatie

De MRA raadpleegt de raden en de staten, Die kunnen hun wensen en opvattingen bekend maken.
Er vindt geen participatie met omwonenden plaats.
Communicatie

Geen communicatie vanuit de gemeente.
Samenwerking (Heemstede)

Rondom dit voorstel heeft samenwerking plaatsgevonden met de gemeente in de regio ZuidKennemerland.
Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Op 16 september bespreekt de Algemene Vergadering (AV) van de MRA (waarin alle gemeenten
zitting hebben) de concept meerjarenbegroting en de ingediende zienswijzen. Op basis van deze
bespreking in de AV komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het
concept-document.
Uiterlijk 22 september stelt het Bestuur het definitieve document op en verzend dit naar raden en
Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal vast te stellen. Het Bestuur voegt een
nota van beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de AV, bij. Hierin wordt
inzichtelijk gemaakt wat met de ingebrachte wensen en opvattingen van de deelnemers in de AV is
gedaan (beide documenten worden als 'ter kennisname-documenť op de MRA-website geplaatst).
De reactietermijn bedraagt 8 weken.
Op 18 november wordt het resultaat van de lokale of provinciale vaststelling via het lid van de AV
ingebracht in de Algemene Vergadering, waarna bespreking plaatsvindt. De Algemene Vergadering
stelt na bespreking het uiteindelijke document vast.
Evaluatie
Bijlagen

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1:
2:
3:
4:
5:

Interactieve resultatenkaart - Interactieve kaart - metropoolregioamsterdam
Concept meerjarenbegroting MRA 2021-2024 (2022001116)
Brief bij concept Meerjarenbegroting 2021-2024 (2022001115)
Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (2022001393)
Zienswijzenbrief concept meerjarenbegroting MRA 2021-2024 (2022001402)

Achterliggende documenten

N.v.t.
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

-5, gemeentesecretaris.

