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U heeft in april 2022 de Metropoolregio Amsterdam de concept meerjarenbegroting voor 2021-2024 

toegezonden. In deze brief zijn de zienswijzen van de gemeente Bloemendaal verwoord.  

 

Achtergrond 

De concept Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA-Agenda 2020-2024. Met 

deze begroting kunnen de gemeenten en provincies in hun eigen begroting een reservering 

opnemen voor de bijdrage aan de MRA samenwerking.  

 

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 dit moment was de 

programmabegroting van de gemeente Bloemendaal al vastgesteld. Dit gebeurd immers in het jaar 

voorafgaand. Daardoor is er  geen rekening gehouden met de inflatiecorrectie van 2,075%. Deze 

zullen nu incidenteel gecorrigeerd worden. Over de komende jaren kan wel rekening houden met de 

jaarlijkse inflatiecorrectie van 2,075% 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.  

 

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 10% 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. 
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Aanvullend zijn wij derhalve benieuwd welk resultaat door het aanjaagbudget behaald zal kunnen 

worden.     

 

Tot slot 

Wij verzoeken u bovenstaande punten mee te nemen in uw afweging. Wij hechten veel belang aan 

duidelijke communicatie tussen samenwerkingspartners van de gemeente.  
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