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Onderwerp
Voorstel samenwerkingsafspraken MRA 

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2021

besluit:

1. In te stemmen met de zienswijze op het conceptvoorstel Samenwerkingsafspraken 
Metropoolregio Amsterdam;

2. Een lid te benoemen voor de MRA Raadtafel en een vaste vervanger te benoemen, voor als 
het afgevaardigde lid verhinderd is;

3. de burgemeester af te vaardigen als bestuurder in de Algemene Vergadering van de MRA.

De raad voornoemd, d.d. lć»

de voorzitter, de griffier,
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Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de zienswijze op het conceptvoorstel Samenwerkingsafspraken 

Metropoolregio Amsterdam;
2. Een lid te benoemen voor de MRA Raadtafel en een vaste vervanger te benoemen, voor als 

het afgevaardigde lid verhinderd is;
3. de burgemeester af te vaardigen als bestuurder in de Algemene Vergadering van de MRA.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
In 2019 is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de MRA 
samenwerking. De Regiegroep van de MRA is met de opvolging van de aanbevelingen die daaruit 
voortkwamen aan de slag gegaan. Daartoe is een bestuurlijke Transitiecommissie gevormd die in 
maart 2021 een eerste voorstel aan de deelnemers in de MRA heeft voorgelegd. Over dit voorstel 
heeft de raad van Bloemendaal in haar vergadering van 15 april 2021 haar zienswijze vastgesteld 
(2021000944). Ook de andere deelnemers hebben hun zienswijze of wensen en bedenkingen 
gegeven. De Transitiecommissie heeft op basis van de reacties van de deelnemers vervolgens een 
conceptvoorstel gemaakt getiteld Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam. Dit 
concept is door de Regiegroep van de MRA op 7 juli besproken en op 12 juli aan alle raden en 
Staten gestuurd voor een reactie.

Beoogd effect
Het beoogd resultaat is om op basis van de zienswijzen van de deelnemers in de MRA te komen tot 
een nieuwe set van afspraken over de samenwerking in de MRA als vervolg op het huidige 
convenant.

Politieke keuzeruimte
De raad heeft de mogelijkheid om een reactie te geven op het voorstel. De raad kan de zienswijze 
per amendement aanvullen of aanpassen. Wanneer de Transitiecommissie alle opmerkingen heeft 
verwerkt wordt het stuk als definitief concept aan de raden voorgelegd ter besluitvorming.

Gedachtegang
De raad heeft in haar op 15 april 2021 vastgestelde zienswijze op het conceptvoorstel enkele voor 
haar belangrijke aspecten uit het voorstel aan de orde gesteld. Bij onderstaande argumenten 
worden deze punten nogmaals weergegeven.

Argumenten
1. Het is voor Bloemendaal essentieel dat de menselijke maat- waarbij er aandacht is voor de 
dagelijkse omgeving en het leefklimaat - is opgenomen als hoofddoel.
Bloemendaal kenmerkt zich als een groene oase met een hoogwaardig woonmilieu, 
landschappelijke kwaliteit en veel beschermde natuurgebieden. Het heeft onze prioriteit om deze 
kwaliteiten te behouden. Onze inwoners profiteren, direct of indirect, van een sterke economie en 
banen in de MRA. Het blijft daardoor voor onze gemeente een opgave om een balans te vinden 
tussen aan de ene kant het blijven van die groene oase en aan de andere kant de dynamiek in de 
regio. Wij kunnen ons vinden in het voorstel dat de Metropoolregio zich niet onderscheidt door 
economisch groeipotentieel, maar door onder andere de menselijke maat en de kwaliteit van leven.
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2. Het is van belang dat iedere gemeente direct wordt vertegenwoordigd in de algemene 
vergadering.
In de huidige organisatie worden veel kleine(re) gemeenten niet direct vertegenwoordigd in een 
van de overlegorganen. Om betrokken te zijn en onze belangen te vertegenwoordigen vinden we 
het belangrijk dat hier wel een mogelijkheid voor is. In het voorstel dat nu voorligt komt er een 
algemene vergadering waarin alle deelnemers van de MRA direct zijn vertegenwoordigd, dus ook 
de gemeente Bloemendaal.

3. Het is goed om de MRA te vereenvoudigen tot een overzichtelijk aantal organen met een 
duidelijke positie en opdracht.
Er wordt een vereenvoudiging van de overleggen voorgesteld door een overzichtelijk aantal 
organen te omschrijven. Dit geeft meer transparantie voor de MRA-deelnemers. Een overzichtelijke 
organisatie waarbij de verschillende organen een duidelijke opdracht hebben is van belang om 
Raden en Staten goed te betrekken.

4. Het is positief dat wordt voorgesteld dat alle deelregio's voortaan zijn vertegenwoordigd in alle 
platforms
De platforms hebben een belangrijke positie in de voorbereiding en de uitvoering van de centrale 
ambitie en de bijbehorende doelen. Het is daarom van belang dat alle deelregio's hier in 
vertegenwoordigd zijn. Voorheen was dit voor het platform Mobiliteit niet het geval. We zijn positief 
over dat dit nu wel is opgenomen in de voorgestelde samenwerkingsafspraken.

Naast deze argumenten zijn in de eerdere zienswijze een tweetal kanttekeningen geplaatst. 
Onderstaand worden deze nogmaals weergegeven en vervolgens wordt aangegeven hoe hier bij 
het nieuwe voorstel mee om is gegaan.

Kanttekeningen
1. Het blijft een aandachtspunt om de raden zorgvuldig bij besluitvorming te betrekken.
Het blijft de bevoegdheid van de raden om besluiten te nemen over het eigen grondgebied. Het is 
daarom van belang dat raden op tijd betrokken worden bij besluitvorming zodat er tijdig 
zienswijzen kunnen worden gegeven. In sommige gevallen hebben we zelfs nog korter de tijd 
gehad om een reactie te geven dan in het convenant is afgesproken. We willen er beslist voor 
waken dat de MRA-deelnemers het gevoel krijgen dat er geen mogelijkheid is voor een serieuze 
inbreng in de te nemen besluiten, waardoor de MRA alsnog zijn legitimiteit verzwakt in plaats van 
versterkt.

2. Een goede vertegenwoordiging van alle MRA-deelnemers vraagt om een verbeterslag.
Voor Bloemendaal geldt dat we in MRA overleggen vaak worden vertegenwoordigd door Haarlem. 
Om de deelregio goed te vertegenwoordigen vindt er voorafgaand aan MRA-overleggen afstemming 
plaats in Zuid-Kennemerland. Deze afstemming is van belang om alle MRA-deelnemers te 
betrekken en maakt het essentieel dat stukken tijdig beschikbaar zijn. Op dit moment is er vaak 
geen ruimte om stukken in het eigen college of de raad te bespreken voordat we met de deelregio 
in gesprek gaan. Ten behoeve van het draagvlak is dit wel erg belangrijk.

In het nu voorliggende concept Samenwerkingsafspraken MRA wordt bij de structuur van de 
samenwerking aangegeven dat 'het goed informeren en tijdig betrekken van raden en Staten bij 
dat wat er speelt in MRA verband essentieel is'. Wij willen hierbij opnieuw benadrukken dat dit 
uiteraard van groot belang is.
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Alternatieven
Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen op het voorliggende voorstel.

Overwegingen van het college
Het college vindt het van belang dat er stappen worden gezet om de samenwerking te versterken. 
Met de MRA-samenwerking bundelen we de overheidskracht en werken de deelnemers samen op 
gemeentegrens overstijgende onderwerpen. Daarnaast is het van belang dat Bloemendaal blijft 
meepraten om onze belangen te kunnen behartigen.

Middelen
De jaarlijkse bijdrage per gemeente komt neer op 1,53 euro per inwoner. Voor Bloemendaal is dit 
in 2021 een totaal bedrag van 36.064 euro. Dit bedrag is in lijn met de meerjarenbegroting. Verder 
stelt Bloemendaal op dit moment geen ambtenaren beschikbaar die bijvoorbeeld een secretariële 
rol vervullen of projectleider zijn voor een MRA opgave. Het voorstel heeft daardoor voor 
Bloemendaal niet direct financiële consequenties.

Personele middelen
De opgaven en acties in de MRA agenda worden uitgevoerd door betrokken ambtenaren van 
gemeenten en provincies, medewerkers van het MRA bureau of externe partijen. De regio Zuid- 
Kennemerland wordt in de ambtelijke overleggen van de MRA momenteel vertegenwoordigd door 
de gemeente Haarlem.

In de nieuwe samenwerkingsstructuur die wordt voorgesteld wordt de gemeente Bloemendaal 
direct bestuurlijk vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. Deze Algemene Vergadering 
komt vier keer per jaar bijeen, of vaker indien de leden dat wensen of als het bestuur daar om 
vraagt. In de huidige situatie is deze directe bestuurlijke vertegenwoordiging er niet. Om dit te 
formaliseren wordt aan de raad voorgesteld de burgemeester af te vaardigen als bestuurder in de 
Algemene Vergadering van de MRA.

Het MRA Bestuur en de Algemene Vergadering laten zich adviseren door de MRA Raadtafel. Deze 
geeft beide organen, gevraagd en ongevraagd, advies over de processen, die de raden en Staten 
aan gaan, waaronder de jaarlijkse Termijnagenda en het proces van 'wensen en opvattingen'. De 
democratisch vertegenwoordigende organen zijn met één lid vertegenwoordigd in de MRA 
Raadtafel. Op dit punt wordt aan de raad voorgesteld het betreffende lid te benoemen en ook een 
vaste vervanger te benoemen, voor als het afgevaardigde lid verhinderd is.

Participatie
Om tot een voorstel te komen voor de MRA samenwerking zijn gesprekken gevoerd met o.a. 
burgemeesters, vertegenwoordigers van de platforms en partners uit de Amsterdam Economie 
Board. Vervolgens is het voorstel verder uitgewerkt door de Transitiecommissie. De Raden en 
Staten krijgen nu voor de tweede keer de mogelijkheid om een zienswijze te geven.

Communicatie
Op 12 juli 2019 is het evaluatie rapport Meer richting en resultaat gepubliceerd, (ter 
kennisname aangenomen door de raad in oktober 2019).
Op 2 december 2020 heeft de State of the Region plaatsgevonden. Dit is een jaarlijkse 
bijeenkomst waarvoor alle MRA-deelnemers, waaronder raadsleden, zijn uitgenodigd. Hier 
werd ingegaan op het advies dat is opgesteld om de MRA samenwerking te verbeteren. 
State of the Region kan teruggekeken worden op de website van de MRA.
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Na de State of the Region is een Transitiecommissie gevormd. Zij zijn aan de slag gegaan 
met het voorliggende voorstel. Op 12 januari 2021 heeft de MRA een brief gestuurd naar 
alle Raden en Staten ter informatie over dat er door de Transitiecommissie gewerkt wordt 
aan een voorstel voor de MRA samenwerking.
Op 9 maart 2021 heeft de MRA een brief gestuurd naar alle Raden en Staten met daarbij 
het eerste voorstel voor de MRA samenwerking.
Op 12 juli 2021 heeft de MRA het nu voorliggende concept Samenwerkingsafspraken 
Metropoolregio Amsterdam samen met een bijbehorende memo opgestuurd naar alle 
Raden en Staten.
De MRA stuurt maandelijks het MRA-Raads en Statenbericht. Hierin worden de actuele 
ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam omschreven.
In de regionale raadsbijeenkomsten van Zuid-Kennemerland wordt daarnaast altijd een 
kort overzicht gegeven van de actualiteiten in de MRA.

Samenwerking (Heemstede)
Bij het behandelen van de stukken vindt afstemming plaats tussen de gemeenten in Zuid- 
Kennemerland. Iedere gemeente levert een eigen zienswijze aan. Over de zienswijze van 
Bloemendaal is overleg geweest binnen de regio Zuid-Kennemerland.

Vervolgproces/evaluatie
De Transitiecommissie wil graag in september van alle deelnemers hun zienswijze of wensen en 
bedenkingen ontvangen. Daarna doet de commissie een definitief voorstel aan de Regiegroep voor 
een nieuwe set afspraken over de samenwerking in de MRA. De Regiegroep legt dat voorstel 
vervolgens ter besluitvorming voor aan de deelnemers. Het streven is om op 10 december tijdens 
de State of the Region de nieuwe afspraken te kunnen vieren.

Bijlagen
Concept zienswijze Voorstel samenwerkingsafspraken MRA (2021002448)
Vastgestelde zienswijze voorstel Transitiecommissie MRA (2021000944)
Memo Samenwerkingsafspraken MRA (2021002445)
Conceptvoorstel Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (2021002444)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


