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6a.
Voordracht MRA begroting en werkplan 2019
Mevrouw Van Duijn (PvdA) zegt dat de PvdA voor grensoverschrijdende samenwerking is. Hoe
verloopt de samenwerking in MRA-verband in de praktijk? Wat levert de samenwerking concreet
op?
In het Platform Mobiliteit worden gemeenten vertegenwoordigd door de provincie. Hoe werkt dit
platform in de praktijk? In hoeverre wordt prioriteit gegeven aan duurzame mobiliteit en in het
bijzonder aan OV en fietsverkeer? Dit is de richting die de PvdA wil meegeven aan het platform.
Dit wordt minder dan gemotoriseerd verkeer door de markt opgepakt. Een aantrekkelijk
metropolitaan fietsnetwerk kan tot stand worden gebracht door het aanleggen van ontbrekende
schakels en door het verbeteren van bestaande routes. In de stukken staat dat deze opgave al
zou zijn afgerond. Wat wordt hiermee bedoeld? Wanneer kan daadwerkelijk gebruik worden
gemaakt van deze routes? De PvdA ziet graag dat er snel een Randstedelijk Fietsnetwerk komt.
Wat de fractie betreft is dit een plusvariant. Wat zou helpen is een overzichtskaart van alle
plannen voor doorfietsroutes en fietsverbindingen in de Randstad. Is dit mogelijk?
In hoeverre wordt door de MRA bij woningbouw rekening gehouden met voldoende duurzame
infrastructurele faciliteiten. Meer spreiding van toerisme over de provincie lijkt de PvdA een goed
streven. De bereikbaarheid moet dan goed zijn. Qua mobiliteit moet worden ingezet op
maatregelen en beleid die bijdragen aan het klimaat.
De heer Tijssens (D66) herinnert zich dat Gedeputeerde Staten vorig jaar behoorlijk kritisch
waren over het MRA werkplan. Hoe productief is de inzet van ambtelijke capaciteit?
De MRA is terughoudend op de inhoudelijke projecten. Er komt niet echt veel uit de verf, is de
beleving van de heer Tijssens. Wie wil je zijn als MRA? Daaruit volgt hoe je wilt wonen, werken en
recreëren? Hoe kun je je daar het beste verplaatsen? De MRA heeft wat dat betreft wat
achterstand. Er is nog veel werk aan de winkel op het gebied van mobiliteit.
Een deel van de trajecten op het gebied van mobiliteit in de MRA moet in gezamenlijkheid met
andere bestuurslagen, met name de landelijke overheid worden opgepakt. Hoe kan dit goed
gedragen door de democratische organen en mee concreet plaatsvinden?
Mevrouw Terlouw (CU-SGP):vindt het voorliggend document goed leesbaar en concreet waar het
gaat om de inzet van wat geleverd gaat worden, zoals arbeidsmarkt onderwijs en ook
arbeidsmarkt sociaal domein.
Over de herbestemming van gelden van 2017 wil de CU-SGP het volgende opmerken. Wat de
fractie betreft wordt niet langer geld, dat overblijft, overgeheveld, maar komen de gelden terug
naar de partijen, waaronder ook de provincie, die de gelden eerder beschikbaar stelden.
Mevrouw De Meij (50PLUS) bedankt voor de beantwoording van technische vragen.
De heer Van Hooff (PVV) spreekt ook dank uit voor het beantwoorden van technische vragen. In
de begroting staan twee zaken die voor de PVV nog onduidelijk zijn. Over de inhuur van externe
krachten wordt wat vaag gedaan. De acties die voortkomen uit politieke beslissingen zijn ook
onduidelijk verwerkt in de begroting. De PVV maakt zich zorgen over de vaagheid daarvan.
De heer Van Straaten (VVD) heeft vernomen dat door een meerderheid van de regiegroep is
besloten om het overschot van 2017 niet terug te laten vloeien naar de deelnemers. Dit had de
voorkeur van de VVD. Er is besloten om daarvoor een bestedingsplan te laten opstellen. Het
voorliggende voorstel voldoet in belangrijke mate aan de voorwaarden voor besteding.
Programma’s starten niet altijd in 2018, maar wel het uitvoeren van voorbereidende activiteiten.
Opvallend in de begroting 2019 is dat in een beperkte stijging in de bijdrage van de provincie is
voorzien. De VVD kan daarmee instemmen.
De heer Zoon (PvdD) zegt dat samenwerken altijd goed is. Het is ook positief om te zien dat
projecten worden opgepakt door de provincie. Bij Beter Verbinden valt op dat het niet nodig is om
een budget te reserveren, want de projecten worden vooral door één partij betaald; in dit geval de
provincie. Opvallend is dat er ook een algemene reserve en een reservering voor urgente
projecten; samen meer dan een half miljoen euro. Vervolgens zijn er projecten die niet zijn
begroot. Prioritering gaat buiten ons om. Dan zijn er nog de twijfelachtige budgettaire
samenvoegingen. Deze zijn soms wat discutabel. Neem bijvoorbeeld leefkwaliteit met een impuls
voor cultuur, die gefinancierd wordt vanuit het toerisme. Dat heeft niets met de leefkwaliteit te

maken. Er zijn zeer beperkt middelen voor circulaire economie en klimaat. Dit staat niet in
verhouding tot de complete begroting.
De PvdD heeft wat moeite met de afstand tot de organisatie. Men moet vooral de samenwerking
gaan gebruiken. Het is wat raar om met dergelijk grote budgetten een begroting te maken. Vindt
de gedeputeerde dat er sprake is van een goede financiële huishouding?
De heer Leever (ONH) weet dat in het kader van de contributie is afgesproken dat Provincie
Noord-Holland bijdraagt naar rato van het inwoneraantal van de grootste gemeente. In 2018 is
Provincie Noord-Holland aangeslagen voor een bijdrage van 2,7 miljoen euro. Dit is een verhoging
van ruim 16.000 euro ten opzichte van 2018. Ook de komende jaren zal het inwoneraantal van de
MRA gestaag stijgen, dus ook de inkomsten van de MRA.
Als Provincie Noord-Holland het bedrag voor 1,3 miljoen euro dekt in hoeverre verhoudt zich dat
met de aanwas van het inwonersaantal? De provincie zit al heel dicht bij de garantstelling voor het
budget van 1,3 miljoen euro. Hoe gaat de provincie daar mee om?
Een bedrag van 1,3 miljoen euro is voor de provincie de dekking. Hoe gaat de provincie ermee
om als dat bedrag te boven wordt gegaan, als gevolg van een stijgend inwonersaantal?
Gedeputeerde Post legt uit dat de bijdrage is vastgelegd in het MRA-convenant. Als zou blijken
dat door de provincie onvoldoende geld is gebudgetteerd om aan de afspraak van 1,50 euro per
inwoner van de stad Amsterdam invulling te kunnen geven dan volgt een voorstel voor aanvullend
krediet. De contributie voor 2019 is gebaseerd op het inwonersaantal per 1/1/2018. Op 2 januari
van enig jaar is duidelijk wat in het volgende jaar moet worden betaald. Als dat niet genoeg is dan
moet worden bij geraamd.
Er is een nieuw convenant gesloten. Afgelopen maanden was het zoeken naar hoe met elkaar
moest worden samengewerkt en hoe de financiële huishouding in elkaar steekt. De gedeputeerde
was daarover vrij kritisch. Er is een regiegroep, waarin de regio’s ieder door twee personen
worden vertegenwoordigd. De agendacommissie moet gaan functioneren als een dagelijks
bestuur. In de agendacommissie zitten twee personen vanuit het Platform Mobiliteit, waaronder
de gedeputeerde. De gedeputeerde is voorzitter van het Platform Mobiliteit. De gedeputeerde zit
ook in de regiegroep. De portefeuilleverdeling binnen de agendacommissie is gemaakt. De
gedeputeerde is verantwoordelijk voor Planning & Control.
Gedeputeerde Post was niet helemaal gelukkig met de manier waarop het ging bij de MRA. Ze
hoopt op verbetering.
Over de bestemming van het overgehevelde geld uit 2017 is uitgebreid gediscussieerd. D|e
gedeputeerde had het plezierig gevonden wanneer het zou zijn gegaan op de wijze zoals
mevrouw Terlouw van CU-SGP suggereerde. De gedeputeerde vindt dat de Koninklijke route, maar
de regiegroep beslist. Het enthousiasme voor het teruggeven van geld was niet groot. Amsterdam
en Provincie Noord-Holland leveren samen ongeveer 2/3e van de totale begroting van de MRA. De
begroting van de stad Amsterdam is ongeveer die van de provincie. Er was 1,2 miljoen euro over.
Dat zou 400.000 euro voor Amsterdam zijn, 400.000 euro voor Provincie Noord-Holland en
400.000 euro voor tientallen andere gemeenten en de provincie Flevoland. 400.000 euro is voor
Amsterdam, met een begrotingsomvang van ruim 6 miljard euro, geen groot bedrag. Als 400.000
euro moet worden verdeeld over de betreffende gemeenten en Provincie Flevoland dan blijft er
voor eenieder niet veel over. In verhouding is het voor de provincie Noord-Holland het grootste
bedrag. Om die reden zal het laten terugvloeien naar de deelnemers binnen de provincie NoordHolland net iets meer leven dan voor de andere deelnemers.
De heer Tijssens (D66) constateer dat de MRA een exploitatierekening heeft en niet een
echte balans. Hoe wordt omgegaan met reserves? Moet een niet teruggestort bedrag het
jaar daarop worden uitgegeven, of ontstaat een potje?
Gedeputeerde Post legt uit dat de MRA een samenwerking is en geen rechtspersoon. Het is geen
entiteit. Officieel heeft een samenwerking geen begroting en een jaarrekening. Alle gelden voor
de MRA lopen via de begroting van de stad Adam. Er is sprake van een gemengd stelsel. Ten dele
gelden de standaarden van de stad Adam en ten dele datgene wat onderling is afgesproken.
Over de opmerking van de heer Van Hooff betreffende de inhuur van externe krachten:vraagt de
gedeputeerde wat de heer Van Hooff nu precies vaag vindt.
De heer Van Hooff (PVV) weet het eigenlijk ook niet. Een begroting in zijn algemeenheid zonder
dat daarin specifiek wordt aangegeven hoeveel wordt uitgegeven voor bijvoorbeeld extern
personeel, dat vindt de heer Van Hooff vaag.

Gedeputeerde Post zegt dat deze begroting zou kunnen worden vergeleken met een
begroting/verantwoording over een project. Een project ziet men in een begroting ook niet terug.
De begroting wordt beoordeeld per programma en niet per project. Per project wordt een krediet
gevraagd. Wordt het bedrag overschreden dan moet daarover verantwoording worden afgelegd,
of er wordt aan de voorkant extra krediet aangevraagd. Het is meer een projectverantwoording,
Als het even kan dan stellen de leden van de MRA personeel om niet ter beschikking. Voor een
stad als Amsterdam is dat gezien het totale personeelsbestand van een andere orde dan voor
bijvoorbeeld de gemeente Uitgeest. Als Uitgeest het personeel niet om niet ter beschikking kan
stellen dan kan het gebeuren dat externen worden ingehuurd door de MRA en dan betaalt MRA
daar voor. Het is dan niet om niet. Dan moet het worden opgenomen in de begroting van de MRA.
Ook wordt soms expertise ingehuurd als die niet in huis is. Per definitie is ieder die voor de MRA
werkt externe inhuur want een samenwerking, die geen rechtspersoon is, kan geen personeel in
dienst nemen.
De heer Van Hooff (PVV) vraagt wat erop tegen is om er wel een stichting of vereniging van te
maken.
Gedeputeerde Post heeft daar niet direct een antwoord op. Als een samenwerking niet
functioneert dan kan worden gestopt. Er is geen ingewikkelde afscheidsregeling, want er is geen
vermogen en eigendom.
De samenwerking verloopt uitstekend. Er is in de afgelopen tien jaar veel bereikt met grote
infrastructurele maatregelen zoals OV SAAL, SAA, de tweede Coentunnel, A10 gaat ondergronds,
de omlegging bij Badhoevedorp et cetera. De gedeputeerde verwacht wel 15 tot 20 omvangrijke
infrastructurele projecten te kunnen opsommen, die het Platform Mobiliteit heeft gerealiseerd.
Het platform realiseert zich dat als men het eens is over wat de meeste urgentie heeft in de
metropoolregio, om de bereikbaarheid te kunnen garanderen, het voor het Rijk ingewikkeld is om
daar afstand van te nemen.
Platform Mobiliteit: op grond van de Wegenverkeerswet heeft de provincie de verplichting om
overleg te voeren met alle regio’s, met uitzondering van Vervoerregio Amsterdam.
Alles wat uit de regio’s en binnen de MRA valt, kan worden ingebracht in het Platform Mobiliteit.
De kosten voor het Platform Mobiliteit worden betaald door de partijen die een brede doel
uitkering hadden of hebben. De gedeputeerde ziet het als haar plicht om vanuit Noord-Holland de
belangen van gemeenten in de metropoolregio Amsterdam in te brengen in het Programma
Mobiliteit.
Bij het Plaform Ruimte is er een andere financiële structuur, net als bij het Platform Economie. Bij
beide platforms is er sprake van een andere samenstelling.
Het geven van voorbeelden van inzet op maatregelen die bijdragen aan het klimaat, voorzien in
duurzame infrastructurele voorzieningen, smart mobility vooral voor OV en fiets, is ingewikkeld.
De MRA heeft een agenda opgesteld. Die agenda is door allen bepaald en zo vastgesteld. Dat zijn
de projecten waarmee aan de slag wordt gegaan.
Een nieuwe MRA-agenda volgt. Iedereen kan zijn of haar input leveren. De gedeputeerde adviseert
om het daar dan ook in te brengen.
Mevrouw Van Duijn (PvdA) veronderstelde dat nu wensen konden worden meegegeven om
daarmee invulling te geven aan het budget dat is overgebleven.
Gedeputeerde Post antwoordt dat niet het geval is. De MRA-agenda wordt door de regiegroep
vastgesteld, nadat deze breed is teruggelegd in alle gremia. Nu vindt een aanpassing plaats naar
aanleiding van de nieuwe collegeperiode voor gemeenten. Vandaag spreekt de commissie over de
begroting en het werkplan.
De opmerking van de heer Zoon over het bedrag dat wordt uitgegeven aan circulariteit in relatie
tot is een correcte constatering. Het moet worden opgepakt door individuele gemeenten en
provincies. Dit gaat over de afstemming onderling.
De voorzitter rondt de bespreking van dit onderwerp af.

