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Onderwerp
Dit voorstel gaat over de meerjarenbegroting MRA 2021-2024.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2022

besluit:

1. In te stemmen met de vaststelling van de meerjarenbegroting MRA 2021-2024.
2. De bijdrage voor de MRA te baseren op de volgende bedragen per inwoner: voor 2022 C 1,56 

euro, voor 2023 C 1,59 euro en voor 2024 C 1,62 euro.
3. In de begroting 2023 van Bloemendaal voor de bijdrage MRA en de vergoeding voor de 'om 

niet' inzet een bedrag op te nemen van C 50.000,00 euro.

De raad voornoemd, d.d. 17 november 2022

VVD, D66 en PvdA dienen een amendement in (kenmerk D, corsanummer 2022004856) met als
dictum:

Besluit:
« Het punt 1 van het raadsbesluit als volgt te verduidelijken:

'In te stemmen met de vaststelling van de meerjarenbegroting MRA 2021-2024, specifiek voor 
wat betreft 2023 en dat de bedragen voor 2024 worden beschouwd als een raming.'

» Beslispunten 2 en 3 te laten vervallen.

Amendement D wordt aangenomen met 17 stemmen voor (VVD, D66, Hart voor Bloemendaal, 
GroenLinks, PvdA, CDA) en 2 stemmen tegen (Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal).

ment D woļïlt het-raádsvoorstel aangenomen met 
^CÖÃT'ep-ŵ'Sfemmen tegen (Hart voor 
Jäkrëmendaal). s/f z

Met inachtneming van het aangenomen aŗnentfé 
14 stemmen voor (VVD, D66, Groefrtjnks, PvdA, 
Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, Zelfstarfűíg

de griffier,de voorzitter,
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Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de vaststelling van de meerjarenbegroting MRA 2021-2024.
2. De bijdrage voor de MRA te baseren op de volgende bedragen per inwoner: voor 2022 C 1,56 

euro, voor 2023 C 1,59 euro en voor 2024 C 1,62 euro.
3. In de begroting 2023 van Bloemendaal voor de bijdrage MRA en de vergoeding voor de 'om 

niet' inzet een bedrag op te nemen van C 50.000,00 euro.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Dit voorstel gaat over de definitieve meerjarenbegroting MRA 2021-2024. De meerjarenbegroting 
(MJB) is de financiële uitwerking van de MRA-Aaenda 2020-2024. Het proces van totstandkoming 
van de begroting is gebaseerd op de Samenwerkinasafspraken Metropoolregio Amsterdam, 
behandeld in de gemeenteraad van december 2021.

De gemeenteraad heeft bij de behandelingen van de concept MJB in juli 2022 een lichte 
zienswijzen vastgesteld (bijlage 4). Ook de andere deelnemers hebben hun wensen en opvattingen 
kenbaar gemaakt. Tijdens de Algemene vergadering (AV) van de MRA van september 2022 zijn alle 
wensen en opvattingen van de deelnemers en het standpunt van het bestuur behandeld. Het 
bestuur van de MRA heeft de uitkomst van de AV verwerkt in deze definitieve MJB (bijlage 1).

De MJB vloeit voort uit de samenwerkingsafspraken zoals die eind 2021 zijn vastgesteld door de 
MRA deelnemers. Het is in feite het financiële kader dat hoort bij het inhoudelijke kader, de MRA 
Agenda 2020-2024. Doordat er reeds een vastgestelde MRA Agenda was op het moment dat de 
samenwerkingsafspraken werden opgesteld en vastgesteld, is de MJB deze keer als losstaand 
document opgesteld. Bij een volgende MRA Agenda zal de meerjarenbegroting als onderdeel van 
de MRA Agenda worden opgesteld.

Beoogd effect
Op 18 november 2022 komt de Algemene Vergadering (AV), waarin alle deelnemers 
zitting hebben, weer bijeen. Tijdens deze bijeenkomst staat vaststelling van de definitieve MJB op 
de agenda. Door vaststelling van de MJB wordt een financieel kader verbonden aan de MRA agenda 
2020-2024.

Vooruitlopend op de vaststelling van de definitieve MJB, is deze met begeleidende brief (bijlage 2) 
en de nota van beantwoording (bijlage 3) ter instemming naar alle deelnemers verzonden.

Uiterlijk 7 oktober wordt door de MRA de brief met daarin het overzicht van de stand van zaken 
van de uitvoering van de lopende MRA Agenda nagezonden.

Politieke keuzeruimte
Bloemendaal heeft haar zienswijze naar aanleiding van de concept MJB in juli 2022 kenbaar 
gemaakt. Nu ligt de definitieve MJB voor. Deze sluit aan bij de MRA Agenda 2020-2024 en is tot 
stand gekomen op basis van de samenwerkingsafspraken. Het college ziet geen aanleiding om niet 
in te stemmen met de definitieve MJB.

Gedachtegang
Zienswijze concept meerjarenbegroting
De wensen en opvattingen van de deelnemers van de MRA zijn beantwoord in de nota van 
beantwoording (bijlage 3). Onderstaand worden de twee punten uit de zienswijze van Bloemendaal 
(bijlage 4) nogmaals weergegeven en vervolgens wordt aangegeven hoe hier bij het nieuwe 
voorstel mee om is gegaan.



-3-
1. Moment van indexatie
Het college vraagt aandacht voor het eerder agenderen van een indexatie of andere verhoging 
van de jaarlijkse bijdrage per inwoner. De voorgestelde inflatie over het jaar 2022 is op 6 april 
2022 toegezonden aan de deelnemende organisaties van de MRA. Op dat moment was de 
programmabegroting van de gemeente Bloemendaal al vastgesteld. Dit gebeurt immers in het 
jaar voorafgaand. Daardoor is er geen rekening gehouden met de inflatiecorrectie van 2,0750Zo. 
Deze zal nu incidenteel gecorrigeerd worden. Over de komende járen kan wel rekening houden 
met de jaarlijkse inflatiecorrectie van 2,075oZo in het opstellen van de begroting. Mocht hierin 
weer een wijziging komen dan verzoeken wij u om deze wijziging tijdig en passend in de P&C 
cyclus bij de gemeenten aan te kondigen.

Toelichting AV n.a.v. 1: het opstellen en vaststellen van de nieuwe MRA Agenda en de 
bijbehorende Meerjarenbegroting voor 2025-2028 zal een dusdanig zorgvuldig en uitgebreid 
proces zijn dat de gemeenten en provincies ruim de tijd zullen hebben reserveringen op te 
nemen voor eventuele indexatie.

2. Aanjaagbudget
Ten tweede ontbreekt een onderbouwde toelichting op het aanjaagbudget. In de concept 
meerjarenbegroting MRA 2021-2024 wordt voorgesteld om een aanjaagbudget te introduceren. 
Hiervoor is grofweg 10oZo van de totale begroting ingeruimd. Echter, ontbreekt er een (goede) 
onderbouwing over zowel het bedrag als de noodzaak van dit budget. Tevens wordt ook niet 
beargumenteerd welke eventuele resultaten behaald kunnen worden met het aanjaagbudget. 
Aanvullend zijn wij derhalve benieuwd welk resultaat door het aanjaagbudget behaald zal 
kunnen worden.

Besluit AV n.a. v. 2: na de heisessie van het Bestuur begin november zal het Bestuur met een 
aantal punten komen waar zij zich in 2023 op wil focussen, en dan zal ook duidelijk worden 
waar de middelen uit het aanjaagbudget aan besteed gaan worden. Op hoofdlijnen gaat het om 
uitgaven die inhoudelijke resultaten bevorderen die passen binnen de in de 
samenwerkingsafspraken geschetste thema's of de in de MRA Agenda opgenomen 
doelstellingen. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar integrale of strategische onderwerpen 
die bijdragen aan de grote transities of crises waar we als maatschappij voor staan o.a. (maar 
niet uitsluitend) op het gebied van duurzaamheid/energie, wonen, stikstof, duurzame 
mobiliteit, enzovoort. Daarnaast merkt de AV op dat in de begroting weinig reserves zijn 
opgenomen, en dat eventuele tegenvallers ook van invloed zijn op deze begrotingspost en de 
strategische reserve. Door de mogelijkheid om reserves op te bouwen voorkomen we de 
neiging om elk jaar in te zetten op uitputting van de budgetten: daardoor wordt juist kritischer 
gekeken naar de uitgaven. Geld wat bij de financiële verantwoording na 4 jaar overblijft kan op 
voorstel van de AV worden teruggestort naar de deelnemers.

Argumenten
1. Het besluit past in het ingezette beleid (bij beslispunt 1)
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 deelnemers. De nu 
voorliggende MJB 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 MRA (bij 
beslispunt 2 en 3)
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In de samenwerkingsafspraken 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.

3. De 'om niet'inzet is conform de Samenwerkingsafspraken MRA (bij beslispunt 3)
In de samenwerkingsafspraken zijn in paragraaf B.3 afspraken over de deelregio's in relatie tot de 
MRA-samenwerking opgenomen. Het zesde punt stelt: De benodigde inzet voor de MRA Directie en 
de flexibele schil (die nodig is voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda) 
wordt 'om niet' ter beschikking gesteld door de MRA-deelnemers (zie ook C.5.). Om ook kleinere 
gemeenten de kans te geven om hieraan bij te dragen, wordt de benodigde inzet per deelregio in 
beeld gebracht en is het aan de deelregio om gezamenlijk te bezien hoe de gevraagde inzet kan 
worden geleverd. Als het 'om niet' leveren van mensen voor de Directie en de flexibele schil niet 
haalbaar is, dan betalen de betreffende deelnemers naar rato een extra financiële bijdrage.

Kanttekening
n.v.t.

Alternatieven
n.v.t.

Overwegingen van het college
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de MJB, als financieel kader voor uitvoering van de MRA 
Agenda.

Middelen
Beschrijf hier welke middelen nodig zijn om het besluit uit te voeren.

Financiële middelen
Voor 2021 en 2022 biedt de MJB de basis voor de financiële control-cyclus. Voor 2023 en 2024 
biedt de MJB de basis voor de op te nemen reservering voor de bijdrage aan de MRA samenwerking 
en de vergoeding voor de 'om niet' inzet.

De inwonersbijdrage is bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners en een 
geïndexeerde bijdrage per inwoner. Het aantal inwoners is geschat op basis van de gemiddelde 
bevolkingsgroei over de afgelopen 10 jaar. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de 
afspraak uit de samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de 
afgelopen vier jaar. In de AV van september 2022 is afgesproken om de inwonersbijdrage voor de 
komende járen vast te zetten op de volgende bedragen: voor 2022 bedraagt de bijdrage per 
inwoner C 1,56 euro, voor 2023 C 1,59 euro en voor 2024 C 1,62 euro.

Personele middelen
De benodigde inzet voor de MRA Directie en de flexibele schil (die nodig is voor de uitvoering van 
de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda) wordt 'om niet' ter beschikking gesteld door de MRA- 
deelnemers. Om ook kleinere gemeenten de kans te geven om hieraan bij te dragen, wordt de 
benodigde inzet per deelregio in beeld gebracht (op basis van een verdeelsleutel op 
deelregioniveau) en is het aan de deelregio om gezamenlijk te bezien hoe de gevraagde inzet kan 
worden geleverd. Als het 'om niet' leveren van mensen voor de Directie en de flexibele schil niet 
haalbaar is, dan betalen de betreffende deelnemers naar rato een extra financiële bijdrage.
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Vanuit Zuid-Kennemerland dient 1,3 fte beschikbaar gesteld te worden voor de MRA Directie en de 
flexibele schil. In de deelregio Zuid-Kennemerland vindt nader overleg plaats over de onderlinge 
verdeling en verrekening van de inzet 'om niet' van de gevraagde formatie.

Organisatorische middelen 
n.v.t.

Participatie
De MRA heeft de raden en Staten geraadpleegd via de concept MJB. Tijdens de AV van de MRA van 
september 2022 zijn alle wensen en opvattingen van de deelnemers en het standpunt van het 
bestuur behandeld. Het bestuur van de MRA heeft vervolgens de MJB nader uitgewerkt tot de 
definitieve versie die nu voorligt (bijlage 1). Via de website van de MRA zijn verslagen en agenda's 
van de AV en de MJB te raadplegen.

Communicatie
n.v.t.

Samenwerking (Heemstede)
Bij het behandelen van de stukken van de MRA vindt afstemming plaats tussen de gemeenten in de 
regio Zuid-Kennemerland. Iedere gemeente heeft destijds hun eigen wensen en bedenken 
ingediend. De definitieve MJB is inhoudelijk besproken met de collega's van Heemstede.

Vervolgproces/evaluatie
Het verzoek van het MRA bestuur aan deelnemers is om in te stemmen met de definitieve MJB. 
Vaststelling van de MJB staat op de agenda van de AV van 18 november 2022. Wanneer de raad 
instemt met de MJB zal het college dit aan de MRA kenbaar maken middels een brief.

Het bestuur van de MRA stelt nog een brief op met daarin een overzicht van de voortgang van de 
uitvoering van de lopende MRA Agenda. Deze brief was nog niet gereed ten tijde van verstrekking 
van de MJB op vrijdag 23 september 2022, maar zal uiterlijk op 7 oktober 2022 worden 
nagezonden en aan de raad verstrekt.

Vervolgproces
Tijdens de bijeenkomst AV november 2022 staat vaststelling van de definitieve MJB op de agenda.

In oktober vinden de bestuurlijke bijeenkomsten van de drie Platforms plaats. Zij zullen in deze 
bijeenkomsten hun inbreng voor het MRA Jaarplan bespreken. Tijdens de bijeenkomst van de MRA 
Raadtafel van 8 november wordt een eerste conceptversie van de Termijnagenda besproken, en 
wordt zij door het Bestuur om advies gevraagd over de opzet en vorm van de Termijnagenda. Het 
Bestuur stelt in haar bijeenkomst van 11 november het MRA Jaarplan en de Termijnagenda voor 
2023 vast. Op 14 november wordt de Termijnagenda 2023 naar alle MRA-deelnemers (via de leden 
van de Algemene Vergadering) en hun raden en Staten (via de griffiers) verzonden.

Evaluatie
Elk jaar stelt de MRA een Verantwoording op over het afgelopen jaar: deze 
verantwoording maakt inzichtelijk hoe het MRA Jaarplan is gerealiseerd. Dit is een document 
bedoelt om te kunnen sturen op de uitvoering. Deze wordt opgesteld vanuit de Platforms, en 
vastgesteld in het Bestuur.

Om de raden en Staten goed betrokken te houden, en het gesprek tussen raden, Staten en hun 
bestuurders te faciliteren wordt elk jaar ook een Voortgangsnota opgesteld (als afgeleide van de 
Verantwoording). In de Voortgangsnota maakt de MRA inzichtelijk welke mijlpalen en resultaten 
het afgelopen jaar zijn behaald en hoe zich dat verhoudt tot hetgeen in het Jaarplan was bedacht.
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Hierdoor zullen raden en Staten beter in staat zijn om het gesprek aan te gaan met hun 
bestuurders over wat de MRA-samenwerking hen heeft gebracht en wat zij de MRA-samenwerking 
hebben geboden, als input om bij te kunnen sturen voor het komende jaar

De financiële verantwoording naar de deelnemers vindt plaats na afloop van de periode van de 
MRA Agenda en Meerjarenbegroting.

Naar verwachting zal in 2023 ook een start worden gemaakt met het proces om te komen tot een 
nieuwe MRA Agenda. Bij dit proces zal dan gelijktijdig aan het opstellen van de MRA Agenda ook 
een bijbehorende Meerjarenbegroting worden opgesteld en voorgelegd.

Bijlagen
Bijlage 1: Definitieve Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 (2022004295)
Bijlage 2: Begeleidende brief Definitieve Meerjarenbegroting 2021-2024 d.d. 23 september 2022 
(2022004294)
Bijlage 3: Nota van beantwoording Wensen en opvattingen Meerjarenbegroting 2021-2024 d.d. 23 
september 2022 (2022004296)
Bijlage 4: Zienswijze brief meerjarenbegroting MRA 2021-2024 d.d. 7 juli 2022 (2022001402)

Achterliggende documenten
Agenda voor een toekomstbestendige en evenwichtige metropool 2020-2024 (2020000892) 
Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (2022001393)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


