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

Aanwezigen

Ondersteuning

Afwezig met

Jozias van Aartsen (Voorzitter, Amsterdam), Johan Remkes (Provincie NoordHolland), Franc Weerwind (deelregio Flevoland), Lieke Sievers (deelregio ZaanstreekWaterland), Arjen Verkaik (deelregio IJmond), Jeroen Spijk (deelregio ZuidKennemerland), Elisabeth Post (Provincie Noord-Holland), Leen Verbeek (Provincie
Flevoland), Don Bijl (deelregio Zaanstreek-Waterland, Vervoerregio), Luzette Kroon
(deelregio Zaanstreek-Waterland), Michiel Rijsberman (Provincie Flevoland), Pieter
Broertjes (deelregio Gooi- en Vecht), Marian van der Weele (deelregio AmstellandMeerlanden), Gerard Kuipers (deelregio Zuid-Kennemerland), Bas Eenhoorn
(deelregio Amstelland-Meerlanden), Miriam van Meerten (deelregio Gooi- en Vecht),
Udo Kock (deelregio Amsterdam), Derk Reneman (deelregio Amstelland-Meerlanden,
Vervoerregio)
Rijk van Ark (Directeur MRA Bureau), Remco Rienties (Directiesecretaris MRA Bureau),
Marjolein Stamsnijder (Bestuursdienst gemeente Amsterdam)
Wimar Jaeger (deelregio Gooi- en Vecht), Ina Adema (deelregio Flevoland)

bericht

1. Opening en mededelingen
Jozias van Aartsen zit de vergadering voor. Hij stelt voor dat indien mogelijk aan het eind van de vergadering tijd te reserveren voor een rondje langs de velden betreffende de voortgang van de vorming
van de nieuwe coalities en colleges naar aanleiding van de recente gemeenteraadsverkiezingen.

Afspraakvormend:

2. Verslag Regiegroep Metropoolregio Amsterdam 13 oktober 2017
Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van het verslag van de bijeenkomst van de Regiegroep
van de Metropoolregio Amsterdam van 13 oktober 2017: het verslag is daarmee vastgesteld..
Gemaakte afspraken:
2.1 Het verslag van de Regiegroep Metropoolregio Amsterdam van 13 oktober 2017 is vastgesteld.
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3. MRA Verantwoording 2017
Conform de afspraken uit het convenant wordt in april van elk jaar verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar. Dat bestaat uit een overzicht van de realisatie van de begroting, een korte toelichting hierop,
en een voorstel voor de herbestemming van de vrijgevallen middelen. In de bijlagen van de vergadering is
tevens de informatieve brochure over de MRA samenwerking bijgevoegd, waarin onder andere enkele van
de behaalde resultaten kort worden toegelicht. Voor de bespreking van dit agendapunt wordt een ronde
voor input langs de aanwezigen gemaakt.
De discussie in de Regiegroep heeft zich voornamelijk gefocust op het voorstel voor herbestemming van
het overschot. Uit de wensen en opvattingen die de deelnemers hebben ingezonden blijkt dat de meerderheid van de MRA partners voorstander is van het herbestemmen van het volledige overschot voor benutting voor inhoudelijke programma’s in 2018. Bij bespreking in de Regiegroep waren er een aantal partners
die aangaven het hier niet mee eens te zijn, en het geld geheel (een enkeling) of gedeeltelijk (een paar)
terug te storten naar de deelnemers.
In de Regiegroep is afgesproken dat op basis van voorstellen van de Platforms een uitwerking zal worden
gemaakt met daarin een betere onderbouwing van de concrete besteding van het overschot. Over dit
voorstel zal nog voor de zomer in de Agendacommissie besloten worden , en zal daarna per schriftelijke
ronde ter kennisname worden gecommuniceerd naar de Regiegroep.
Gemaakte afspraken:
3.1 De verantwoording over 2017 is vastgesteld
3.2 Voor wat betreft het voorstel tot herbestemming is afgesproken dat het MRA Bureau via de
Platforms komt met een nader uitgewerkt en beter onderbouwd voorstel voor concrete besteding van het overschot. Dit voorstel zal in de Agendacommissie worden vastgesteld, en
vervolgens via een schriftelijke ronde ter kennisname met de Regiegroep worden gedeeld.

4. Globale begroting 2019
Conform de afspraken uit het convenant wordt in april van elk jaar de globale begroting voor het volgende
jaar vastgesteld. Op verzoek van de Regiegroep is een meerjarige begroting opgesteld, zodat ook de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren inzichtelijk zijn. Op basis van deze globale begroting
kunnen de deelnemers van de MRA in hun eigen begroting de jaarlijkse bijdrage opnemen. De globale begroting zal worden uitgewerkt in het gedetailleerde MRA Werkplan en Begroting 2019, welke in de Regiegroep van oktober ter vaststelling voor zal liggen. De concept stukken hiervoor zullen worden besproken in
de Platforms van de MRA, en zullen vervolgens nog voor de zomer (in de eerste helft van juli) worden verzonden naar de deelnemers en hun vertegenwoordigende organen, zodat zij tijdig hun wensen en opvattingen kenbaar kunnen maken. Voor de bespreking van dit agendapunt wordt een ronde voor input langs
de aanwezigen gemaakt.
De Regiegroep heeft haar zorgen geuit over de gehanteerde techniek van de begroting en het warrige
gebruik van verschillende termen door elkaar. Voor de volgende begroting zal met financiele experts nog
eens goed gekeken worden hoe dit te verbeteren. Cijfermatig lijkt de begroting goed op orde.
De Agendacommissie zal in haar nieuwe rol meer betrokken worden bij de financiën van de MRA.
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Gemaakte afspraken:
4.1 De globale begroting voor 2019 is vastgesteld, en de Agendacommissie krijgt de opdracht om
deze uit te werken in een gedetailleerde begroting en werkplan voor het jaar 2019, welke in de
Regiegroep van oktober 2018 ter vaststelling zullen worden voorgelegd. Daarbij zal extra aandacht uitgaan naar de gehanteerde technieken en gebruikte definities, zodat er geen fouten of
onduidelijkheden in de begroting sluipen.
4.2 De Regiegroep heeft kennisgenomen van de meerjarenbegroting voor 2020 en 2021

5. Werkwijze Convenant
Dit agendapunt is komen te vervallen, en zal worden geagendeerd voor de Regiegroep van oktober 2018

Meningsvormend:

6. Betrekken Raads- en Statenleden
Op 12 januari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de Regiegroep (de heren
Verbeek, Bijl en Straat) en een afvaardiging van de klankbordgroep van Griffiers. Dit gesprek ging over het
beter aanhaken van Raads- en Statenleden, en de verschillen tussen de deelregio’s die daarbij opspelen.
Op 16 februari 2018 jongstleden heeft de Raads- en Statenledenconferentie. Hoewel het afgelopen jaar
grote stappen zijn gezet in het beter betrekken van Raads- en Statenleden, geven bovenstaand gesprek en
conferentie voldoende input voor verdere verbeteringen.
Binnen de MRA is sprake van verschillende snelheden. De vervoerregio gemeenten hebben bijvoorbeeld
behoefte aan een klankbordgroep voor raadsleden op MRA schaal, terwijl daarbuiten die behoefte niet of
veel minder aanwezig is. De griffiers van de MRA hebben wisselende beelden bij de manier van betrokkenheid van raads- en statenleden. Er zal gezocht moeten worden naar een vorm van betrekken van raads- en
statenleden die past bij verschillende snelheden. Er zal gewerkt worden aan een termijn agenda van inhoudelijke of strategische onderwerpen, en welke daarvan in een bepaalde vorm met raads- en statenleden
besproken moet worden. De vorm is daarbij aan de bestuurders.
De bestuurders uit de Regiegroep constateren dat het betrekken van raads- en statenleden primair de verantwoordelijkheid is van de colleges van B&W en GS. Ook in deelregionale sessies voor het betrekken van
Raads- en Statenleden zouden bestuurders uit bijvoorbeeld de Regiegroep en Agendacommissie een stevigere rol moeten hebben. Het uitdragen van concrete resultaten is daarbij belangrijk.
Gemaakte afspraken:
6.1 De leden van de Regiegroep en Agendacommissie spreken af zich meer in te gaan zetten om
raads- en statenleden beter te betrekken: zij onderkennen dat het primair de verantwoordelijkheid is van bestuurders om deze betrokkenheid vorm te geven. Specifiek spreken zij af om
er voor te zorgen dat bij elke deelregionale sessie die belegd wordt om raads- of statenleden
beter bij de MRA te betrekken, minimaal een bestuurder vanuit de Regiegroep en/of Agendacommissie aanwezig is.
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Ter kennisname:

7. Rollen en taken Agendacommissie van de MRA
De Regiegroep geeft opdracht aan de Agendacommissie om voortaan als meer als dagelijks bestuur van de
MRA te gaan functioneren.
Gemaakte afspraken:
7.1 De Regiegroep geeft opdracht aan de Agendacommissie om voortaan als DB van de MRA te
gaan functioneren

8. Overdrachtsdocument MRA Europastrategie
In het overdrachtsdocument aan de nieuwe bestuurders wordt beschreven hoe het MRA EU dossier zich de
afgelopen jaren heeft ontwikkeld, welke acties zijn ontplooid en welke resultaten zijn geboekt, maar ook
welke ontwikkelingen we op ons af zien komen en hoe we de komende periode als MRA verder samen
willen werken op het MRA Europa dossier. Als trekker van het MRA Europadossier heeft de Agendacommissie het overdrachtsdocument vast gesteld.
De Regiegroep constateert dat het document een prima overzicht geeft, maar dat de MRA er ook wel erg
als consument in zit. We versterken onze aanwezigheid in Europa door er ook op een andere manier te zijn
in Europa. De provincies helpen de MRA daarbij graag. Hoe de agenda van de MRA zich verhoudt tot de EU
agenda en de landelijke EU agenda’s is onderwerp van belang, evenals een goed contact met de permanente Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel.
Gemaakte afspraken:
8.1 Het onderwerp Europastrategie keert de volgende keer terug op de agenda van de Regiegroep

9. State of the Region
Dit punt is ter kennisname aangenomen.

10. MRA Actieagenda Update
Sinds 2016/2017 vormen we met elkaar als MRA een woningmarktregio, maar volgens de Regiegroep is dat
vooralsnog vooral een aantallen discussie. Eigenlijk zou dit moeten gaan over programmering en huisvestingsbeleid. De Regiegroep pleit ervoor om deze discussie op korte termijn met elkaar te starten op regionale schaal, ook gezien de opkomst van de lokale partijen bij de verkiezingen en de spanning die er lijkt te
zitten tussen de belangen van die lokale partijen en regionale afspraken over programmeringDe Regiegroep verzoekt om deze discussie in het Platform Ruimte te laten agenderen, om dan vervolgens via bespreking in de Agendacommissie ook het in de Regiegroep met elkaar hierover te hebben.
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11. MRA planning 2018/2019
Dit punt is ter kennisname aangenomen.
12. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Openbaarheid stukken:
Afgesproken is om de volgende stukken openbaar te maken.
-

Bijlage 3E, met daarin de ingekomen wensen en opvattingen van de deelnemers en hun vertegenwoordigende organen op de jaarstukken van de MRA

Onderstaande documenten zijn reeds bij het verzenden van de stukken (of reeds eerder) openbaar gemaakt (conform afspraken hierover in het convenant):
-

Het verslag van de Regiegroep van de MRA van oktober 2017
De stukken behorende bij de verantwoording over 2017 (bijlage 3a t/m 3d)
De stukken behorende bij de globale begroting voor 2019 (bijlage 4a)

De overige stukken worden dus niet openbaar gemaakt.

