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AGENDA 
 

Overleg: Regiegroep Metropoolregio Amsterdam  

Datum:  18 april 2019 

Locatie: MRA Bureau, Willem-Alexander en Maximazaal  

Tijd:  9.30 – 11.00 uur 

 

 

 

Agendapunten 

 

 

Algemeen: 

1. Opening en mededelingen 

 Beoordelingsgesprek directeur MRA Bureau (bijlage 1a) 

 

2. Voorstelronde 

 

Inhoudelijk / meningsvormend: 

3. Inhoudelijke presentatie: Verstedelijkingsstrategie 
In de vorige Regiegroep bijeenkomst is een presentatie gegeven over het MRA 

programma bouwen en wonen. Destijds is verzocht om dit onderwerp bij een volgende 

bijeenkomst van de Regiegroep terug te laten keren.  

Vandaag staat daarom de verstedelijkingsstrategie centraal, een breed en integraal 

verhaal dat de sleutelprojecten voor de woningbouw koppelt aan onder andere 

mobiliteitsvraagstukken, het landschap en de economische ontwikkeling van de MRA 

 

4. Evaluatie MRA Convenant (bijlage 4a) 

Mondelinge toelichting door Arthur van Dijk met betrekking tot de stand van zaken van 

de evaluatie van het MRA Convenant.  

 

5. Nieuwe MRA Agenda 

Mondelinge toelichting door Maaike Veeningen, portefeuillehouder Nieuwe MRA Agenda 

in de Agendacommissie, over de stand van zaken rondom de nieuwe MRA Agenda 

 

Afspraakvormend: 
6. Verslag Regiegroep Metropoolregio Amsterdam 10 oktober 2018 (bijlage 6a,6b)  

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

Metropoolregio Amsterdam van 10 oktober 2018. Een publicatieversie van dit verslag is 

reeds openbaar gemaakt direct na de bijeenkomst van de Regiegroep op 10 oktober. Deze 

is ter volledigheid ook toegevoegd als bijlage 6b. 

Gevraagde afspraak:  

6.1 Vaststelling van het verslag van de Regiegroep MRA van 10 oktober 2018 
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7. Verantwoording 2018 (bijlage 7a, 7b)  

Conform de afspraken uit het convenant wordt in april van elk jaar de verantwoording 

over het voorgaande jaar vastgesteld. Dat bestaat uit een overzicht van de financiële 

realisatie van de begroting en de daarbij behorende inhoudelijke realisatie van de 

begroting (bijlage 7a). In 2018 is ook het overschot over 2017 herbestemd voor een aantal 

inhoudelijke activiteiten. Voor de verantwoording over de besteding van dit overschot is 

ook een bijlage opgenomen (bijlage 7b). 

Gevraagde afspraken:  

7.1 De verantwoording over de realisatie van de MRA Begroting 2018 en de 

toelichting vast te stellen  

7.2 Te besluiten om het bedrag dat vrijvalt (€11.806) terug te storten aan de 

deelnemers, door deze naar rato te verrekenen in de factuur voor de bijdrage 

voor 2019 

7.3 De verantwoording over het besteding van het herbestemde overschot over 

2017 en de toelichting hierop vast te stellen  

7.4 Te besluiten om het bedrag dat vrijvalt uit de realisatie van het herbestemde 

overschot (€20.000) terug te storten aan de deelnemers, door deze naar rato 

te verrekenen in de factuur voor de bijdrage voor 2019 

 

8. Globale begroting 2020 (bijlage 8a) 

Conform de afspraken uit het Convenant wordt in april van elk jaar de globale begroting 

voor het volgende jaar vastgesteld in de Regiegroep. Op basis van deze globale begroting 

kunnen de deelnemers aan de MRA hun bijdrage aan de MRA opnemen in hun eigen 

begroting (bijlage 8a). Naast de bijdrage per inwoner doen de gemeente Amsterdam en 

de Provincie Noord-Holland jaarlijks een extra bijdrage aan de MRA, specifiek geoormerkt 

voor de samenwerking op het gebied van Economie. 

Gevraagde afspraken:  

8.1 De globale begroting voor het jaar 2020 vast te stellen, en opdracht te geven 

deze uit te werken in een gedetailleerde begroting en werkplan voor de 

MRA, welke in de bijeenkomst van de Regiegroep in oktober kan worden 

vastgesteld 

8.2 Alle deelnemers op basis van deze vastgestelde globale begroting te 

verzoeken om voor volgend jaar een bijdrage van €1.50 per inwoner (of in 

geval van de provincies een bijdrage gelijk aan die van de grootste inliggende 

gemeente) in de eigen begroting op te nemen. 

 

Ter kennisname: 

9. Notitie Werkwijze Convenant (bijlage 9a) 

Op 1 januari 2017 is de hernieuwde MRA samenwerking van start gegaan, met het 

Convenant als basis. Gedurende de afgelopen twee jaar is gebleken dat een aantal punten 

uit het Convenant nadere uitwerking behoeven. In bijgaande notitie is nader uitgewerkt 

voor verschillende aspecten aan de MRA samenwerking hoe hier in de dagelijkse 

werkpraktijk mee wordt omgegaan. Belangrijke aspecten die daarbij zijn uitgewerkt zijn 
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bijvoorbeeld de verhouding tussen de verschillende MRA gremia, de processen rondom de 

vernieuwing van de MRA Agenda en de P&C Cyclus. Het hoofdstuk over de P&C Cyclus is 

nog even aangehouden in de Agendacommissie zodat er nog een aantal aanpassingen in 

kunnen worden doorgevoerd. De inhoud van deze notitie heeft uiteraard ook een sterke 

relatie met de evaluatie van het Convenant die momenteel wordt uitgevoerd. Het voorstel 

is daarom voor dit moment om kennis te nemen van deze notitie, maar ze nog even aan te 

houden voor vaststelling, totdat de evaluatie is afgerond en duidelijk is wat hiervan de 

uitkomsten (en gevolgen voor het Convenant en de werkwijze daarvan) zijn. 

Gevraagde afspraken:  

9.1 Kennis te nemen van de notitie ‘Werkwijze Convenant’ 

9.2 De notitie aan te houden voor vaststelling tot de evaluatie van het 

Convenant is afgerond, en dan de Agendacommissie te laten bekijken of en 

hoe de notitie moet worden aangepast 

 

10. Rondvraag  

 

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

(conform afspraken hierover in het Convenant): 

- Het verslag van de Regiegroep van de MRA van oktober 2018 (bijlage 6a) 

- De stukken behorende bij de verantwoording over 2018 (bijlage 7a, 7b) 

- De stukken behorende bij de globale begroting over 2020 (bijlage 8a) 

De overige bijlagen worden niet openbaar. 


