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Datum
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Locatie
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Terugkoppeling Remco Rienties, MRA Bureau, 06 - 20002447, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl
Overleg

Aanwezigen

Femke Halsema (voorzitter, deelregio Amsterdam), Arthur van Dijk (Vice-voorzitter,
Provincie Noord-Holland), Udo Kock (deelregio Amsterdam), Jeroen Verwoort
(deelregio IJmond), Leen Verbeek (Provincie Flevoland), Don Bijl (deelregio
Zaanstreek-Waterland, Vervoerregio), Luzette Kroon (deelregio ZaanstreekWaterland), Pieter Broertjes (deelregio Gooi- en Vecht), Marian van der Weele
(deelregio Amstelland-Meerlanden), Ellen Verheij – de Haas (deelregio ZuidKennemerland), Bas Eenhoorn (deelregio Amstelland-Meerlanden), Alexander Luijten
(deelregio Gooi- en Vecht), Ina Adema (deelregio Flevoland), Niek Meijer (deelregio
Zuid-Kennemerland), Michiel Rijsberman (Provincie Flevoland), Maaike Veeningen
(Agendacommissie, PH Nieuwe MRA Agenda), Robbert Berkhout (Agendacommissie,
PH Communicatie), Hans Krieger (Agendacommissie, PH Governance)

Ondersteuning

Rijk van Ark (Directeur MRA Bureau), Remco Rienties (Directiesecretaris MRA Bureau)

Gasten

Maaike Patist (DO Ruimte, presentatie Verstedelijkingsstrategie), Bart van der
Heijden (DO Ruimte, presentatie Verstedelijkingsstrategie) , Ilknur Donmez (nieuwe
MRA Agenda)

Afwezig met

Franc Weerwind (deelregio Flevoland), Jan Hamming (deelregio ZaanstreekWaterland), Jos Wienen (deelregio Zuid-Kennemerland), Wimar Jaeger (deelregio
Gooi- en Vecht), Pieter Heiliegers (deelregio Amstelland-Meerlanden)

bericht

Algemeen:
1. Opening en mededelingen
In de Regiegroep wordt een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst voor Burgemeesters en CdK’s.
Daar vielen een paar dingen op. Er is een grote behoefte om meer met elkaar op te trekken en met elkaar
samen te werken, en om het wat minder te laten gaan over governance en structuren. De Regiegroep zou
meer als een soort werkoverleg moeten gaan functioneren; aan de hand van grote onderwerpen kijken hoe
we meer samen kunnen werken en elkaar verder kunnen helpen. De governance moet daarbij ten dienste
staan van de inhoud: vorm volgt inhoud. Er is ook uitdrukkelijk een verzoek gedaan aan Amsterdam om
meer leiderschap te nemen en vaker de rol van trekker te gaan vervullen.
2. Voorstelronde
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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. Er is een presentatie gegeven, met name over het
proces en de inbedding van de verstedelijkingsstrategie. Naar aanleiding van deze presentatie is inhoudelijk gereflecteerd en zijn er enkele vragen gesteld.
De Regiegroep is blij dat er wordt gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie, en constateert dat deze hard
nodig is. De inhoudelijke discussies zullen in eerste instantie in de Platforms worden gevoerd, maar de
afstemming hierover moet ook plaatsvinden in de Agendacommissie en waar het raakt aan lobby / public
affairs ook in de Regiegroep. De Regiegroep besluit dat zij het volgende overleg ook graag tijd wil inruimen
om het inhoudelijk over de verstedelijkingsstrategie te hebben. Daartoe wordt de extra bijeenkomst van de
Regiegroep op 26 juni met een half uur verlengd.
Gemaakte afspraken:
3.1 De Regiegroep bijeenkomst van oktober 2019 zal primair benut worden om de nieuwe
MRA Agenda en de evaluatie van de governance te bespreken
3.2 De extra bijeenkomst van de Regiegroep van 26 juni zal worden verlengd, en zal (naast
de bespreking van de eerste bevindingen van de evaluatiecommissie) benut worden
voor een inhoudelijke discussie over de verstedelijkingsstrategie
3.3 Voor deze inhoudelijke bespreking zal de Agendacommissie een aantal inhoudelijke
dillema’s aanleveren

4. Evaluatie MRA Convenant
In de Regiegroep wordt een korte terugkoppeling gegeven over de evaluatie van de governance die wordt
uitgevoerd. De commissie die hiermee is belast heeft al veel gesprekken gevoerd. Veel mensen geven aan
gehoord te willen worden, maar de commissie opereert zelfstandig en hebben zelf de vrijheid om te bepalen wie zij moeten spreken om een goed beeld te kunnen vormen. In de Regiegroep wordt benadrukt dat
het ook belangrijk is om de Raden en Staten ook een plek te geven in deze evaluatie, evenals de kleinere
gemeenten. Ook wordt er aandacht gevraagd voor het goed afstemmen van eventuele inhoudelijke zaken
die uit de evaluatie naar voren komen met het proces van de nieuwe MRA Agenda.
5. Nieuwe MRA Agenda
In de Regiegroep wordt een korte toelichting gegeven over de stand van zaken rondom de nieuwe MRA
Agenda. Het is een uitdagend en mooi proces, waar aan hard gewerkt wordt, ook vanuit het MRA Bureau.
Het is een uitdaging om alles goed op te halen en op orde te krijgen. Er is nu een discussienotitie gemaakt,
die ook is uitgezonden naar alle colleges, raden en staten, in verband met de sterke behoefte bij de deelnemers om vroegtijdig de raden en staten te betrekken. Deze notitie zal straks ook in deelregionale sessies
besproken worden. In de notitie zijn een boel dilemma’s benoemd waar het gesprek straks over kan gaan.
Er is een brede oproep in de MRA om meer aandacht te hebben voor het sociaal domein.

Metropoolregio Amsterdam

Datum 18 april 2019
Pagina 3 van 5

De Regiegroep spreekt haar waardering uit voor de discussienotitie. Zij is onder de indruk van de aanpak en
de notitie, en stellen dat de MRA deelnemers als gemeenten provincies zelf de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat het goed land.
Afspraakvormend:
6. Verslag Regiegroep Metropoolregio Amsterdam 10 oktober 2018
Gemaakte afspraken:
6.1 Het verslag van de Regiegroep MRA van 10 oktober 2018 is vastgesteld

7. Verantwoording 2018
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. 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.
De Regiegroep benadrukt het belang van het opnemen van meer SMART doelstellingen in het werkplan,
en de resultaten daarvan in de verantwoording, ook om de resultaten per gemeente wat meer inzichtelijk
te maken. Er wordt nu hard gewerkt aan 10 punten lijstjes, waar per gemeente 10 concrete resultaten van
de MRA samenwerking inzichtelijk zijn gemaakt. Deze zullen zo snel mogelijk (hopelijk nog voor de zomer)
af gerond worden.
Gemaakte afspraken:
7.1 De verantwoording over de realisatie van de MRA Begroting 2018 en de toelichting is
vastgesteld
7.2 Het bedrag dat vrijvalt (€11.806) zal worden terug gestort naar 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 is vastgesteld
7.4 Het bedrag dat vrijvalt uit de realisatie van het herbestemde overschot (€20.000) zal
worden teruggestort naar de deelnemers, door deze naar rato te verrekenen in de
factuur voor de bijdrage voor 2019

8. Globale begroting 2020
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. 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.
In de Regiegroep leeft de vraag of in de globale en straks gedetailleerde begroting nog ruimte is om naar
aanleiding van de nieuwe MRA Agenda nog wijzigingen door te voeren. Er wordt uitgelegd dat dit de sys-
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tematiek is die we hebben; de globale begroting geeft ruimte om in de raden te bespreken en de bijdrage
vast te stellen. De MRA Agenda is er nu nog niet, en ook nog niet op het moment dat we de gedetailleerde
begroting en het werkplan gaan opstellen. Zodra de inhoud van de nieuwe MRA Agenda bekend is (in concept pas na de zomer), zal bekeken worden of en zo ja hoe het werkplan en begroting moet worden gewijzigd. Het gewijzigde werkplan en begroting zal dan ter vaststelling voorliggen in de Regiegroep van april
2020.
Er wordt concludeert dat er flexibiliteit in de begroting moet kunnen zijn, afhankelijk van de inhoudelijke
plannen en het wijzigen daarvan kan ook de begroting wijzigen. De Regiegroep is het orgaan dat een gewijzigde begroting moet vaststellen indien zich wijzigingen voordoen.
Gemaakte afspraken:
8.1 De globale begroting voor het jaar 2020 is vastgesteld, en de Regiegroep heeft 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 De Regiegroep verzoekt alle deelnemers op basis van deze vastgestelde globale begroting 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
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 de notitie ‘Werkwijze Convenant’ 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 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. Op dit moment is daarom slechts kennis genomen van de notitie.
Zodra de evaluatie is afgerond en duidelijk is wat hier de uitkomsten van zijn (en de gevolgen voor het
Convenant en de werkwijze daarvan), zal bekeken worden of en zo ja hoe de notitie moet worden aangepast.
Gemaakte afspraken:
9.1 De Regiegroep heeft kennis genomen van de notitie ‘Werkwijze Convenant’
9.2 De notitie is aangehouden voor vaststelling tot de evaluatie van het Convenant is afgerond. Daarna zal de Agendacommissie te laten bekijken of en hoe de notitie moet
worden aangepast, en zal deze terugkeren in de Regiegroep
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10. Rondvraag
In de Regiegroep wordt een noodoproep vanuit de Amsterdam Economic Board gedeeld: tot nu toe hebben in de MRA slechts twee gemeenten de Greendeal ZES getekend (Haarlem en Amsterdam). Andere
regio’s in Nederland lopen hier voor op de MRA. Het idee is om op 17 juni 2019 een feestelijke bijeenkomst
te hebben om te laten zien dat wij dit als MRA ook kunnen. Een oproep dus aan alle deelnemers om ook te
tekenen.
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
De stukken behorende bij de verantwoording over 2018
De stukken behorende bij de globale begroting over 2020

De overige bijlagen worden niet openbaar.

