Algemene Vergadering van de Metropoolregio Amsterdam
18 februari 2022
Digitaal, MS Teams
Remco Rienties, MRA Bureau, 06 - 20002447, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl

Overleg
Datum
Locatie
Contact

Aanwezigen

Jos Wienen (voorzitter, gemeente Haarlem), Ank Bijleveld (vicevoorzitter, gemeente
Almere), Jan Hamming (gemeente Zaanstad), Gerard Kuipers (gemeente Hilversum),
Pieter Heiliegers (gemeente Uithoorn), Mieke Baltus (gemeente Lelystad), Jeroen
Verwoort (gemeente Velsen), Don Bijl (gemeente Purmerend), Marian van der Weele
(gemeente Waterland), Tjapko Poppens (gemeente Amstelveen), Jop Fackeldey
(provincie Flevoland), Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland), Egbert de Vries
(gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam), Marvin Polak (gemeente
Oostzaan), Joost Boermans (gemeente Wijdemeren), Joyce Langenacker (gemeente
Ouder-Amstel), Serge Ferraro (gemeente Beverwijk), Matthijs Sikkes – van den Berg
(gemeente Diemen), Ellen Verheij (gemeente Zandvoort), Astrid Nienhuis (gemeente
Heemstede), Sebastiaan Nieuwland (gemeente Uitgeest), Elbert Roest (gemeente
Bloemendaal), Aad Schoorl (gemeente Heemskerk), Marianne Schuurmans (gemeente
Haarlemmermeer), Peter Calis (gemeente Laren), Anne Marie Kennis (gemeente
Blaricum), Judith Michel-de Jong (gemeente Wormerland)

Aanwezige leden

Arthur van Dijk (vicevoorzitter Bestuur), Leen Verbeek (2e vicevoorzitter Bestuur),
Thijs Kroese (lid Bestuur), Robbert Berkhout (lid Bestuur), Alexander Luijten (lid
Bestuur), Marja Ruigrok (lid Bestuur), Adam Elzakalai (lid Bestuur)
Emiel Reiding (directeur MRA), Remco Rienties (secretaris Algemene Vergadering)

van het Bestuur
Ondersteuning
Gasten

Annemarieke van der Meij (ondersteuning kwartiermakersfase), Tessel van de Ven
(MRA Trainee)

Agendapunten
1. Opening en mededelingen
-

Bij de opening en mededelingen is Ank Bijleveld door vicevoorzitter Jos Wienen van
harte welkom geheten als nieuw lid van de Algemene Vergadering namens Almere.

-

Vanuit Haarlemmermeer is toegelicht dat minister de Jonge op werkbezoek is
geweest, en dat hem de MRA Propositie is overhandigd. De Algemene Vergadering
roept alle deelnemers op om in contacten met bewindspersonen uit Den Haag de
MRA Propositie zoveel mogelijk te gebruiken.

-

Er zijn geen opmerkingen gemaakt bij de terugkoppeling uit de vorige vergadering.
| Afspraak 1.1 | - De terugkoppeling uit de vorige vergadering is vastgesteld

2. Voorstel kwartiermakend voorzitter Algemene Vergadering
Voor dit agendapunt heeft vicevoorzitter Jos Wienen het voorzitterschap van de vergadering
over gedragen aan Jan Hamming.
Door de benoeming van Franc Weerwind tot minister in het nieuwe Kabinet is een vacature
ontstaan voor de kwartiermakend voorzitter van de Algemene Vergadering. Het Bestuur heeft
hier een voorstel voor geagendeerd in de Algemene Vergadering. In dit voorstel wordt Jos
Wienen – momenteel de vicevoorzitter van de Algemene Vergadering – aangesteld als
kwartiermakend voorzitter van de Algemene Vergadering voor een periode van twee jaar, en
wordt Ank Bijleveld (en de toekomstig burgemeester van Almere) voor dezelfde periode
benoemd tot vicevoorzitter van de Algemene Vergadering. Arthur van Dijk heeft als
vicevoorzitter van het Bestuur een toelichting gegeven op dit voorstel: gezien de langdurige
betrokkenheid van Jos Wienen bij de MRA-samenwerking is hij goed bekend met de materie
en alle gevoeligheden die hebben gespeeld in proces om te komen tot de nieuwe
samenwerkingsafspraken. Hij is bovendien beschikbaar voor de volle periode van twee jaar,
en zorgt daarmee voor continuiteit.
De leden van de Algemene Vergadering hebben unaniem ingestemd met het het voorstel van
het Bestuur.
De kwartiermakend voorzitter is als onderdeel van zijn opdracht onder andere
verantwoordelijk voor het zorgdragen voor goede afspraken over hoe in de toekomst om te
gaan met het voor- en vicevoorzitterschap van de Algemene Vergadering en de procedures en
werkafspraken die daar mee samenhangen.
De Algemene Vergadering heeft in het gesprek bij dit agendapunt een aantal aandachtpunten
meegegeven die in de afspraken over het voorzitterschap moeten worden uitgewerkt. De AV
vraagt onder andere aandacht voor de rol en positie van kleinere gemeenten, ook in de
voorzitterschappen van bestuurlijke MRA-gremia. Geschiktheid van de kandidaat (affiniteit
hebben met de MRA, passend netwerk hebben en een goede positie in de MRA hebben)

moet daarbij wel leidend blijven. Ook hecht de AV grote waarde aan de transparantie van de
procedure.
| Afspraak 2.1 | - Jos Wienen is voor een periode van twee jaar benoemd tot
kwartiermakend voorzitter van de Algemene Vergadering
| Afspraak 2.2 | - Ank Bijleveld en de nieuwe burgemeester van Almere zijn voor een
periode van twee jaar benoemd tot vicevoorzitter van de Algemene Vergadering
| Afspraak 2.3 | - In de uitwerking van de procedures en werkafspraken rondom het vooren vicevoorzitterschap van de AV zal aandacht worden besteed aan de rol en positie van
kleinere gemeenten, waarbij de geschiktheid van de kandidaten leidend blijft.
| Afspraak 2.4 | - De Algemene Vergadering spreekt af dat transparante procedures zullen
worden opgesteld voor de benoemingen van voor- en vicevoorzitters
Na afloop van dit agendapunt is het voorzitterschap van de vergadering onder felicitaties
overgedragen aan de nieuwbenoemde voorzitter Jos Wienen

3. Propositie MRA
Het Bestuur heeft een Propositie gemaakt voor het nieuwe Kabinet. Arthur van Dijk heeft als
portefeuillehouder Lobby/Public Affairs de Propositie toegelicht in de Algemene Vergadering.
De kern van deze propositie is dat de MRA het Kabinet als actieve partner een
samenhangende oplossing wil bieden voor de opgaven waar het nieuwe kabinet voor staat. In
de optiek van de MRA kunnen deze opgaven alleen in samenhang met elkaar worden
aangepakt, en zijn we als MRA de ideale partner om hier een bijdrage aan te leveren.
Enerzijds omdat alle opgaven ook in de MRA spelen en anderzijds omdat de MRA voor
Nederland een belangrijke regio is. Maar ook door de samenwerking die wij al met het Rijk
hebben, kunnen wij zaken sneller oppakken en ten uitvoering brengen . De Propositie
beschrijft op hoofdlijnen de opgaven waar wij in de MRA voor staan en is bedoeld om het
goede gesprek te kunnen voeren met het nieuwe Kabinet. Het beschrijft op hoofdlijnen de
sterke en aandachtspunten van de MRA.
In de Algemene Vergadering is positief gereageerd op de Propositie. Met name de
compactheid, concreetheid en de snelheid waarmee het document tot stand is gekomen
oogst lof. Verschillende leden van de Algemene Vergadering missen nog wel thema’s in de
Propositie, maar deze zullen in de afspraken met het Rijk verder vorm en inhoud krijgen.

Veel zaken zijn ook niet nieuw want wij zijn al over vele zaken in gesprek met het nieuwe
Kabinet. Daarom is het van belang dat de MRA-directie goed zicht heeeft op welke trajecten
er al lopen richting bewindspersonen uit het nieuwe Kabinet. Dus als u bewindspersonen op
werkbezoek uitnodigt of aanschuift bij bepaalde bestuurlijke tafels, is het handig als dit door u
aan de MRA Directie gemeld wordt, zodat zij dit ook kunnen delen met de rest van het
netwerk en zaken op elkaar af kunnen stemmen. Zo houden we zicht op wie wij waarover van
het kabinet spreken en wie we nog moeten spreken.
| Afspraak 3.1 | - De leden van de Algemene Vergadering hebben afgesproken om de
Propositie te benutten in de contacten die zij hebben met bewindspersonen uit het nieuwe
Kabinet
| Afspraak 3.2 | - Ook is afgesproken om werkbezoeken van of aan bewindspersonen uit
het nieuwe kabinet te delen met de MRA Directie, zodat we inzicht hebben in welke
bewindspersonen we al wel of niet weten te bereiken

4. Propositie Zaanstreek-Waterland
Jan Hamming heeft in de Algemene Vergadering de Propositie Zaanstreek-Waterland
gepresenteerd. In deze propositie hebben de gemeenten uit de deelregio ZaanstreekWaterland aan de hand van een aantal thema’s inzichtelijk gemaakt wat hun gezamenlijke
ambities zijn, wat zij te bieden hebben aan de MRA, en wat ze van de MRA nodig hebben. Het
proces om te komen tot de propositie en de focus die de propositie geeft aan de
deelregionale inzet in de MRA is van grote waarde geweest voor het verder versterken van de
deelregionale samenwerking. Omdat het belangrijk is om als MRA vanuit een
gemeenschappelijk verhaal te opereren, is de propositie Zaanstreek-Waterland gebaseerd op
de MRA-Agenda. De Algemene vergadering onderstreept het belang hiervan omdat wij als
MRA richting het Rijk een gezamenlijke boodschap moeten uitdragen anders lopen wij het
risico dat het Rijk aan cherry-picking gaat doen.
De leden van de AV hebben de propositie van Zaanstreek-Waterland positief ontvangen. In
verscheidene deelregio’s werkt men aan vergelijkbare proposities, en in andere deelregio’s
wil men hiermee gaan starten. De deelregionale proposities kunnen ook benut worden om de
MRA-propositie te kunnenvertalen in concrete activiteiten.
| Afspraak 4.1 | - Telkens als een deelregio een deelregionale propositie heeft opgesteld,
zal deze worden geagendeerd voor de Algemene Vergadering
| Afspraak 4.2 | - Zodra (bijna) alle deelregio’s een deelregionale propositie hebben
gemaakt, zal de voorzitter van de AV de MRA Directie verzoeken om een discussienotitie op

te stellen, zodat de deelregionale proposities door de leden van de AV in samenhang
besproken kunnen worden.

5. Opzet en proces Meerjarenbegroting
Leen Verbeek heeft als portefeuillehouder financien namens het Bestuur een toelichting
gegeven op het voorstel voor de opzet en het proces voor de Meejarenbegroting.
De centrale lijn van het voorstel is dat de Meerjarenbegroting (als financiele onderbouwing
van de MRA-Agenda) gebaseerd wordt op de indeling van de MRA Agenda. Om tot
vaststelling van de Meerjarenbegroting te komen is voor het eerst een formeel procesadvies
gevraagd aan de nieuwe MRARaadtafel.
Het advies van de Raadtafel bestaat uit drie punten:
1.

2.

3.

Stuur de concept-meerjarenbegroting zo spoedig mogelijk en nog voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 naar alle raden en Staten van de
deelnemers voor hun wensen en opvattingen
De Raadtafel adviseert positief over de opzet voor de Meerjarenbegroting, waarbij
zij ook graag de vereiste ‘om niet’ inzet voor de MRA directie in de begroting
financieel inzichtelijk gemaakt wil zien
Voor de wensen en opvattingen van de deelnemers moet rekening worden
gehouden met het gesprek tussen de nieuwe gemeenteraden en nieuwe colleges.
De wensen en opvattingen van de deelnemende raden en Staten worden via het lid
van de AV ingebracht in de AV van 16 september 2022

In de AV is het belang onderstreept van het zorgvuldig inrichten en doorlopen van dergelijke
procedures. Het advies van de Raadtafel wordt daarom als erg waardevol ervaren. De leden
van de AV hechten er aan om middels een brief aan de leden van de Raadtafel terug te
koppelen wat zij – op basis van het procesadvies van de Raadtafel – met elkaar hebben
afgesproken.
Ambtelijk is contact geweest met de secretaris van de Raadtafel om het eerste punt uit het
advies nader te duiden. De leden van Raadtafel hechten er aan dat de raden en Staten
voldoende tijd krijgen om de Meerjarenbegroting te doorgronden en om het gesprek met
elkaar en hun portefeuillehouder over de wensen en opvattingen goed te kunnen voeren. Zij
adviseren daarom om de concept Meerjarenbegroting zo spoedig mogelijk aan de raden en
Staten toe te sturen en daarbij hoeft geen rekening te worden gehouden met de
verkiezingen. De leden van de AV hebben daarom het Bestuur verzocht om zo snel mogelijk

een concept Meerjarenbegroting te verzenden naar alle deelnemers. De eerstvolgende
vergadering van het Bestuur is op 25 maartdaarna zal zo spoedig mogelijk de concept
Meerjarenbegroting worden verzonden aan alle raden en Staten.
De leden van de AV hebben bevestigd dat de Meerjarenbegroting het financiële kader is van
de MRA Agenda. In de Meerjarenbegroting wordt inzichtelijk gemaakt welke inkomsten er zijn
voor de MRA-samenwerking, en waar deze middelen aan worden besteed. In die optiek is het
inzichtelijk maken van ‘om niet’ inzet niet mogelijk: het idee is immers dat er juist geen
financiele transacties meer plaatsvinden, maar dat ambtenaren ‘om niet’ voor de MRA
werken. De achterliggende behoefte is echter helder: de AV begrijpt dat het voor de
deelnemers wenselijk is om zicht te krijgen wat de financiele gevolgen voor de deelnemers
zijn van de ‘om niet’ inzet van ambtenaren voor de MRA. Na de verkiezingen zal het Bestuur
een notitie agenderen in de AV, waarin precies is uitgewerkt welke inzet waarvoor nodig is,
en hoe deze zal worden verdeeld over de deelregio’s. Het is aan de deelregio’s om met elkaar
af te spreken over hoe zij deze gevraagde inzet gaan leveren. Dat stelt kleinere gemeenten
ook in staat om een bijdrage te leveren. De ‘om niet’ inzet zal niet leiden tot een centrale
verhoging van de inwonerbijdrage van 1.53 euro.
De leden van de AV hebben ingestemd met het advies van de Raadtafel om in de vergadering
van 16 september de wensen en opvattingen van de deelnemers te bespreken, en aldaar de
concept Meerjarenbegroting gezamenlijk vast te stellen.
| Afspraak 5.1 | - De AV heeft het Bestuur de opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk een
concept Meerjarenbegroting op te stellen en naar de deelnemers te verzenden voor hun
wensen en opvattingen
| Afspraak 5.2 | - De AV zal in haar vergadering van 20 mei een voorstel van het Bestuur
bespreken voor de verdeelsleutel voor de benodigde ‘om niet’ inzet voor de MRA Directie.
Deze notitie zal daarna verzonden worden aan alle deelnemers. De ‘om niet’ inzet kan niet
worden verwerkt in de Meerjarenbegroting
| Afspraak 5.3 | - De leden van de AV zullen in de AV vergadering van 16 september de
wensen en opvattingen van hun Raden en Staten met betrekking tot de
Meerjarenbegroting inbrengen, zodat deze besproken kunnen worden, en de concept
Meerjarenbegroting kan worden vastgesteld
| Afspraak 5.4 | - De voorzitter- en vicevoorzitter van de AV zullen middels een brief de
Raadtafel op de hoogte stellen van de in de AV gemaakte afspraken

6. Stand van zaken ‘om niet’ inzet MRA Directie
Leen Verbeek heeft als portefeuillehouder financien namens het Bestuur een toelichting
gegeven op de stand van zaken van de ‘om niet’ inzet voor de MRA Directie. Het Bestuur
heeft een voorstel opgesteld voor de verdeelsleutel op schaal van de deelregio’s, zoals
afgesproken in de Regiegroep van oktober 2021 (de Regiegroep is de voorganger van de
Algemene Vergadering). Het voorstel is opgesteld door de leden van het DO MRA en de MRA
Directie, en is ook afgestemd met de gemeente- en provinciesecretarissen.
Er wordt veel waarde gehecht aan een sterkere en profesionelere MRA Directie. De ‘om niet’
inzet van ambtenaren door de MRA-deelnemers zorgt voor een grotere betrokkenheid van de
deelnemers bij de MRA. Mede daarom is deze afspraak ook in de vastgestelde
samenwerkingsafspraken opgenomen. Daarbij is nog wel de escape geboden om - als
deelregio’s geen formatie kunnen leveren dat zij dan een extra financiele bijdrage kunnen
leveren, maar dit heeft niet de voorkeur omdat het leveren van inzet bijdraagt aan de
betrokkenheid tussen alle deelnemers van de MRA.
| Afspraak 6.1 | - In de volgende AV zal een voorstel van het Bestuur besproken worden
voor een verdeelsleutel voor de benodigde ‘om niet’ inzet voor de MRA Directie

7. Rondvraag en sluiting
Elbert Roest heeft de vraag gesteld of er ook een grondige analyse is gemaakt van het
regeerakkoord, en of die ook aan de propositie kan worden toegevoegd. Emiel Reiding heeft
daarop toegelicht dat die analyse is gemaakt, en deze is in het Bestuur is besproken, en vormt
de basis voor de Propositie.
| Afspraak 7.1 | - De analyse van het Regeerakkoord zal worden nagezonden naar de leden
van de AV.

