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AGENDA 
 

Overleg: Regiegroep Metropoolregio Amsterdam  

Datum:  3 april 2020 

Locatie: MRA Bureau, Zuid-As, te Amsterdam  

Tijd:  15.30 – 17.00 uur 

 

 

 

 

Agendapunten 

 

Algemeen: 

1. Opening en mededelingen 

o Nieuw lid: Lieke Sievers, burgemeester Edam-Volendam namens deelregio 

Zaanstreek-Waterland 

 

Inhoudelijk / meningsvormend: 
 

2. Invest-MRA  

Inhoudelijke presentatie over Invest-MRA, met na afloop gelegenheid voor vragen en 

discussie. Onder regie van het Bestuurlijk Platform Economie is recent het 

“Ontwerpvoorstel Invest-MRA” tot stand gekomen. Dit voorstel behelst de oprichting van 

een regionale organisatie (Invest-MRA) voor het aanjagen van private investeringen in 

duurzame economische ontwikkeling. Deze nieuwe organisatie krijgt twee taken: het 

ondersteunen van (consortia van) bedrijven bij het maken van hun businesscase (business 

development) en het mede-investeren van bedrijfsmatige proposities op het gebied van 

energie-transitie en circulaire economie. Het gaat hier om investeringen die 

marktpartijen, zoals banken of private equity, niet kunnen of willen doen. Voor het 

kunnen mede-investeren wordt een revolverend fonds opgericht, met een beoogd 

startvermogen van € 100 miljoen. Met Invest-MRA wordt ook de aansluiting op het 

landelijke Invest-NL gerealiseerd. Dit is noodzakelijk, omdat de rest van het land via hun 

regionale ontwikkelingsmaatschappijen al samenwerkingsovereenkomsten met Invest-

NL hebben gesloten. Aan alle MRA-gemeenten en provincies is inmiddels gevraagd 

financieel deel te nemen in Invest-MRA. De komende maanden moet duidelijk worden in 

hoeverre dit gaat lukken en een volgende unieke stap in de regionale samenwerking 

wordt gezet.  

 

3. Beleidskader Europa & Internationaal, gemeente Amsterdam 

De gemeente Amsterdam ontwikkelt een nieuw beleidskader Europa en Internationaal. 

Tijdens de Regiegroep zal hier een toelichting op worden gegeven. De planning is om het 

begin april in het college van B&W van de gemeente Amsterdam te bespreken en voor de 

zomer in de gemeenteraad. Burgemeester Halsema is de verantwoordelijke 
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portefeuillehouder, René Cuperus (verbonden aan Clingendael en columnist Volkskrant) is 

begeleider en penvoerder van het beleidskader. In het proces komt duidelijk naar voren 

dat Amsterdam zich internationaal op de schaal van de MRA moet presenteren, dit maakt 

onderdeel uit van het beleidskader. Juist omdat dit onderdeel is van het beleidskader, 

praat burgemeester Halsema de Regiegroep graag bij over de inhoud van het 

beleidskader. Tevens wil burgemeester Halsema met de Regiegroep van gedachten 

wisselen over de verhouding en aanhaking van de MRA-partners ten opzichte van het 

beleidskader.  

Gevraagde afspraak:  

3.1 Kennis te nemen van de inhoud van het beleidskader Europa & 

Internationaal van de gemeente Amsterdam 

3.2 Afspraken te maken over de verhouding en aanhaking van MRA-deelnemers 

ten opzichte van het beleidskader 

 

4. Rondje langs de velden: vaststelling nieuwe MRA Agenda 

Een rondje langs de velden met betrekking tot de vaststelling van de nieuwe MRA Agenda 

in de colleges van de deelnemers, en een vooruitblik naar het MRA Congres van 17 april 

waar de nieuwe MRA Agenda zal worden gelanceerd 

Afspraakvormend: 
5. Verslag Regiegroep Metropoolregio Amsterdam 18 oktober 2019 (bijlage 5a  t/m 5d)  

Ter vaststelling bijgevoegd het verslag van de bijeenkomst van de Regiegroep van de 

Metropoolregio Amsterdam van 18 oktober 2019. Een publicatieversie van dit verslag is 

reeds openbaar gemaakt direct na de bijeenkomst van de Regiegroep op 18 oktober. Deze 

is ter volledigheid ook toegevoegd als bijlage 5b.  

Gevraagde afspraak:  

5.1 Vaststelling van het verslag van de Regiegroep MRA van 18 oktober 2019 

 

6. Verantwoording 2019 (bijlage 6a)  

Conform de afspraken in het convenant wordt elk jaar een verantwoording opgesteld voor 

het voorgaande jaar, waarin concreet wordt opgenomen welke acties voor dat jaar 

voorgaande jaar zijn uitgevoerd, en welke resultaten daarbij zijn behaald. Daarnaast is ook 

een financiële verantwoording opgenomen, waarin inzichtelijk is gemaakt welke 

inkomsten en uitgaven er zijn geweest en wat hier het resultaat van is. 
Gevraagde afspraken:  

6.1 De verantwoording over de realisatie van het MRA Werkplan en Begroting 

2019 en de toelichting hierop vast te stellen 

6.2 Te besluiten om in licht van het tekort op de begroting over 2019, de 

voorgestelde indexering van de bijdrage per inwoner in het vastgestelde 

MRA Werkplan en Begroting 2020 te handhaven. De bijdrage per inwoner 

wordt daarmee voor 2020 vastgesteld op €1.53  

6.3 Te besluiten het tekort van €69.629 te financieren vanuit de post ‘algemene 

reserve’ op de begroting van 2020 

6.4 Te besluiten om bij de factuur die naar de deelnemers wordt verzonden voor 

hun bijdrage voor 2020, een begeleidende brief op te nemen waarin de 

onderbouwing voor de indexering van de bijdrage wordt toegelicht 
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7. MRA Werkplan en Begroting 2020 en de nieuwe MRA Agenda (bijlage 7a, 7b) 

In bijlage 7a is een korte notitie opgenomen die inzichtelijk maakt hoe de in oktober 2019 

vastgestelde Werkplan en Begroting voor 2020 zich verhouden tot de nieuwe MRA 

Agenda. Naar aanleiding van de nieuwe MRA Agenda is de verwachting dat het MRA 

Werkplan en Begroting voor (in ieder geval de tweede helft van) 2020 zal wijzigen. De 

nieuwe MRA Agenda zal pas op het MRA Congres van 17 april 2020 worden gelanceerd. In 

bijlage 7b is een overzicht opgenomen van hoe de vastgestelde begroting zou passen in de 

nieuwe MRA Agenda. Daarnaast is het verstandig om af te spreken dat bij aanvragen voor 

financiering die vanuit het vastgestelde Werkplan 2020 worden gedaan voor 2020, in de 

aanvraag brief ook inzichtelijk wordt gemaakt hoe de activiteit waar middelen voor 

worden aangevraagd past in de nieuwe MRA Agenda.  

Gevraagde afspraken:  

7.1 Kennis te nemen van het proces van de nieuwe MRA Agenda in relatie tot de 

reguliere P&C cyclus van de MRA 

7.2 Kennis te nemen van hoe de begroting 2020 zich verhoudt tot de nieuwe 

MRA Agenda 

7.3 De Agendacommissie opdracht te geven om te borgen dat activiteiten die in 

2020 worden uitgevoerd en gefinancierd vanuit de MRA begroting voor 2020 

in lijn zijn met de nieuwe MRA Agenda 

 

8. Globale begroting 2021 (bijlage 8a) 

Bespreking van de globale begroting voor 2021.Voor 2021 is slechts een globale begroting 

op hoofdlijnen opgesteld. Ten tijde van het opstellen en het versturen van de stukken voor 

de Regiegroep is de nieuwe MRA Agenda nog niet vastgesteld. Er is voor het MRA 

Werkplan en Begroting 2021, dat in oktober in de Regiegroep moet worden vastgesteld, 

nog voldoende tijd om een bestuurlijk gesprek te voeren over hoe de MRA begroting er 

aan de hand van de nieuwe MRA Agenda uit moet komen te zien. Vandaar dat in de 

globale begroting 2021 hier nog niet op is voorgesorteerd. 

Gevraagde afspraken:  

8.1 De globale begroting voor 2021 vast te stellen 

8.2 Elke deelnemer te verzoeken om een bedrag van €1,53 per inwoner te 

reserveren voor 2021 

8.3 De Agendacommissie en de platforms te vragen om in het licht van de 

nieuwe MRA Agenda deze globale begroting in gezamenlijkheid uit te 

werken in een concreet Werkplan en Begroting voor 2021 

Ter kennisname: 

9. Voortgang uitwerking evaluatie 

Mondelinge terugkoppeling door de bestuurlijk trekkers van de uitwerking van de 

evaluatie  

 

10. Rondvraag  
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Openbaarheid stukken: 
Onderstaande documenten zijn reeds bij het verzenden van de stukken openbaar gemaakt 

(conform afspraken hierover in het Convenant): 

- De verantwoording over 2019 (bijlage Xa) 

- De globale begroting 2021 (bijlage Xa) 

Daarnaast zal de volgende bijlage openbaar worden gemaakt: 

- Het verslag van de extra bijeenkomst van de Regiegroep van de MRA van 26 februari 

(bijlage 3c) 


