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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 28 augustus 2018
Onderwerp: vergadering Regiegroep Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Kenmerk: 921516
Bijlagen: 4

1.

Inleiding

PS wordt voorgesteld kennis te nemen van de vergaderstukken die op 10 oktober 2018 voorliggen in de
Regiegroep van de MRA, en wensen en opvattingen desaangaande naar voren te brengen. Die kunnen
vervolgens door de vertegenwoordigers namens de provincie Noord-Holland in de vergadering van de
Regiegroep worden ingebracht.
Conform afspraken in het MRA-convenant moet in de vergadering van de Regiegroep van oktober 2018 het
MRA Werkplan en de Begroting 2019 worden vastgesteld. Deze stukken zijn de uitwerking van de globale
begroting die in april 2018 in de Regiegroep is vastgesteld. Vervolgens hebben de bestuurlijke overleggen van
de drie Platform van de MRA het MRA Werkplan en de Begroting 2019 vastgesteld (per onderdeel waar het
betreffende Platform voor verantwoordelijk is), waarna de MRA-Agendacommissie deze stukken openbaar
heeft verklaard. Deze vergaderstukken zijn daarmee, conform de afspraken uit het MRA-convenant, acht
weken voor de vergadering van de Regiegroep door het MRA-bureau verstuurd aan de griffies van de
deelnemende gemeenten en provincies en tevens gepubliceerd op de MRA-website
(www.metropoolregioamsterdam.nl).
De Regiegroep van 10 oktober 2018 zal besluiten nemen over de stukken, rekening houdend met de
opvattingen die zijn binnengekomen vanuit de betrokken gemeenten en vanuit de provincies Flevoland en
Noord-Holland.
Op 13 april 2018 heeft de eerste Regiegroep van dit jaar plaatsgevonden. Veel van de stukken waarover op
10 oktober zal worden gesloten, zoals de financiële verantwoording van de MRA over 2017, het MRAwerkplan voor 2019 en de MRA-begroting voor 2019, lagen toen reeds in conceptvorm voor. U heeft hierover
gesproken in de vergadering van de commissie NLWM op 12 maart 2018 en in de vergadering van de
commissie EEB op 9 april 2018.
2.

Enkele aandachtspunten bij de voorliggende vergaderstukken

Vanaf 2017 functioneert de bestuurlijke samenwerking op basis van het MRA-convenant, waarin afspraken
zijn gemaakt over procedures en de bekostiging.
Overigens bouwden deze samenwerkingsafspraken voor een groot deel voort op de ‘governance’-structuur
zoals die in voorgaande jaren stapsgewijs was opgebouwd. Wel is er in 2017 voor het eerst gewerkt met een
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integrale MRA-begroting, gevuld op basis van een ‘contributie’ van 1,5 euro per inwoner, waarbij de twee
deelnemende provincies Flevoland en Noord-Holland hetzelfde bijdragen als de grootste inliggende
gemeenten (=Almere en Amsterdam).
In de vergadering van de commissie NLWM op 12 maart 2018, en de vergadering van de commissie EEB van 9
april 2018 is aan de hand van de binnengekomen concept-stukken gesproken over enkele inhoudelijke
onderwerpen die in de MRA aan de orde zijn, zoals, circulaire economie, mobiliteit, woningbouw, toerisme
en de Europastrategie van de MRA.
Activiteiten MRA in 2019
In het document ‘MRA Werkplan en Begroting 2019’, dat in conceptvorm aan u wordt voorgelegd, staat
vermeld welke gezamenlijke activiteiten er het komende jaar in MRA-verband worden ondernomen en wat
daarvan de kosten zijn. De kaders waarbinnen dit concept-Werkplan is opgesteld, komen voort uit de
Voorjaarsnota MRA 2019, die in april 2018 in de Regiegroep zijn besproken. De actiepunten uit de MRA
Agenda en de werkplannen van de Platforms Ruimte, Economie en Mobiliteit dienen hierbij als basis. Dit
concept-Werkplan bevat in de vorm van een ‘stoplichtenmodel’ een actueel overzicht van de uitvoering van
de actiepunten.
Het document ‘MRA Werkplan en Begroting 2019’ zal in de Regiegroep van oktober worden vastgesteld.
Graag vernemen wij uw wensen en opvattingen terzake, die dan door ons in deze vergadering van de
Regiegroep zullen worden ingebracht.


U treft het ‘MRA Werkplan en Begroting 2019’ bij de vergaderstukken voor de Regiegroep voor
oktober aan

MRA Verantwoording over 2017 en bestemming overschot
In de Regiegroep van 10 oktober 2018 zal de MRA Verantwoording over 2017 worden vastgesteld. Dit stuk
gaat in op de feitelijke realisatie van de MRA Begroting over 2017. De begroting van het Platform Economie is
bijna volledig benut. Van de programma’s van het Platform Ruimte is een deel van de begrote middelen nog
niet benut, omdat sommige programma’s nog niet waren opgestart. De activiteiten en projecten van het
Platform Mobiliteit worden betaald vanuit de BDU middelen die de partners van dit Platform tot hun
beschikking hebben, en maken dus geen deel uit van de MRA-begroting.
De uitgaven over 2017 blijken uiteindelijk lager uit te vallen dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat
2017 een aanloopjaar was, waarin een aantal vacatures pas gaandeweg het jaar kon worden ingevuld en
activiteiten in gang moesten worden gezet. Er was sprake van onderbesteding op enkele posten, en er
kwamen iets meer inkomsten binnen dan begroot. Dit leidt tot een positief saldo van 1.240.000 euro.
In de commissievergaderingen van maart en april 2018 is aan de hand van de toen voorliggende conceptstukken reeds gesproken over de bestemming van dit overschot van 1,2 miljoen euro over 2017. In de
commissievergaderingen werd verschillend gedacht over de besteding van dit overschot, waarbij wel een
voorkeur bestond om dit overschot te laten terugvloeien naar de MRA-deelnemers. In die geest hebben de
vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland dan ook hun inbreng geleverd in de Regiegroep van 13
april 2018 jl.
Tijdens de Regiegroep van april bleek een ruime meerderheid van de MRA-partners er voorstander van te
zijn om het overschot her te bestemmen voor MRA-activiteiten in 2018.
Na discussie is besloten dat het MRA-bureau een nader onderbouwd voorstel zou uitwerken voor de
besteding van het overschot. In de Regiegroep 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
is in de Agendacommissie vastgesteld, en vervolgens via een schriftelijke ronde ter kennisname met de
Regiegroep gedeeld.
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Wij merken op dat uiteindelijk de Regiegroep bepaalt waaraan gelden worden uitgegeven. Tegen
herbestemming van het overgebleven geld bestaat op zichzelf geen bezwaar, mits er onderbouwde
voorstellen worden voorgelegd aan de agendacommissie en worden gefiatteerd door de Regiegroep.


U treft dit voorstel bij de vergaderstukken voor de Regiegroep van oktober aan.

Hoogte salarissen medewerkers MRA-bureau
In uw commissievergadering van 9 april 2018 riep de hoogte van enkele salarisposten van het MRA-bureau
vragen op. In de stukken worden bedragen genoemd van 108.000 euro voor de secretarissen van de drie
platforms. Navraag heeft duidelijk gemaakt dat het hier niet gaat om uitsluitend het salaris, maar om vaste
normbedragen, gebaseerd op het maximum van een bepaalde ambtelijke salarisschaal waarbij dan nog alle
werkgeverslasten en verzekeringen zijn opgeteld.
Met vergelijkbare bedragen werkt de provincie Noord-Holland zelf overigens ook. In maart 2018 zijn door de
directie de ‘interne en externe uurtarieven 2018’ vastgesteld, die zijn te gebruiken bij de berekening van de
vergoeding voor de inzet van provinciemedewerkers wanneer zij werkzaamheden of diensten verrichten voor
derden. De kosten voor een provincieambtenaar in schaal 13 komen daarin uit op 103.500 euro.
Om misverstanden te voorkomen, is het wel goed als ook in de communicatie blijft worden benadrukt dat
dergelijke bedragen altijd uit meer bestaan dan salaris alleen.
Ontwikkeling MRA-contributie van de provincie Noord-Holland
Een van de doelstellingen van het MRA-convenant, dat met ingang van 2017 van kracht werd, was om meer
transparantie te krijgen in de bekostiging van de MRA-samenwerking. Afgesproken is dat gewerkt wordt met
een vaste ‘contributie’ van 1,5 euro per inwoner per jaar, waarbij de twee provincies Noord-Holland en
Flevoland evenveel bijdragen als de grootste inliggende gemeente (Amsterdam respectievelijk Almere).
Zoals indertijd (in de zomer van 2016) tijdens de bespreking van het concept-convenant naar voren kwam,
resulteerde deze financieringsgrondslag in een kostenstijging voor de provincie Noord-Holland van iets meer
dan een miljoen euro. In de loop der jaren zal dit bedrag nog enigszins omhoog gaan, aangezien het
inwonertal van Amsterdam blijft stijgen. In de Kaderbrief 2019-2022 is (onder regel M) de
deelnemersbijdrage van de provincie voor een bedrag van 1,3 miljoen euro gedekt, waarmee de financiële
doorvertaling van de voortgaande sterkere stijging van het inwoneraantal van Amsterdam langjarig kan
worden opgevangen.
Naast de vaste deelnemersbijdrage voor de MRA draagt de provincie Noord-Holland ook nog voor een
bedrag van 1,43 miljoen bij aan het regionaal budget innovatie, waarbij het Amsterdam Economic Board
betrokken is. Het gaat hier echter niet om een nieuwe begrotingspost. Ook al voor 2017 financierde NoordHolland daar aan bij.
Voor wat betreft het jaar 2018 is de provincie Noord-Holland voor een totale bijdrage van 2.706.952 euro
aangeslagen. De begroting voor 2018 is op 5 september 2017 in uw staten behandeld, en op 13 oktober 2017
door de MRA-regiegroep vastgesteld.
In de Regiegroep van 13 oktober 2018 ligt de begroting voor 2019 in zijn definitieve vorm voor. Daarin wordt
voor PNH een contributie berekend van 1.283.844 (bij een gelijkblijvende ‘bijdrage economie’). Het
totaalbedrag komt voor 2019 uit op 2.723.376 euro, hetgeen een stijging betekent van 16.424 euro ten
opzichte van 2018.


U treft het ‘MRA Werkplan en Begroting 2019’ bij de vergaderstukken voor de Regiegroep voor
oktober aan

Betrokkenheid en rol van de staten

3

2018

56

De provincie Noord-Holland heeft tijdens het proces van totstandkoming van het MRA-convenant meermaals
aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van raden en staten. Inderdaad is het belang daarvan ook als
aandachtspunt geborgd in de tekst van het convenant (in de artikelen 7 en 8) van het convenant.
De informatievoorziening vanuit de MRA naar raden en staten wordt onder meer gefaciliteerd door middel
van een maandelijks ‘MRA Raads- en Statenleden Bericht’.
In het MRA-convenant is bepaald dat tweejaarlijks een MRA-congres zal worden georganiseerd. Dit MRAcongres zal plaatsvinden op vrijdag 19 oktober 2018 tussen 11:00 en 17:00 uur in evenementenlocatie
Gooiland in Hilversum. Alle raadsleden en statenleden zijn hiervoor uitgenodigd. De titel van het congres
luidt ‘Wij, de Metropoolregio Amsterdam – Samen bouwen aan de metropool’. Het congres is bedoeld om, op
de grens van een nieuwe bestuurlijke periode, met elkaar te delen wat er bereikt is en de lijnen uit te zetten
voor de toekomstige samenwerking.
3.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit
Nr. 56-2018

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2018;

besluiten:

1.

Kennis te nemen van de vergaderstukken voor de vergadering van de Regiegroep Metropoolregio
Amsterdam van 10 oktober 2018.

2.

Wensen en opvattingen desaangaande naar voren te brengen, die door de vertegenwoordigers van
de provincie Noord-Holland ingebracht kunnen worden in de vergadering van de Regiegroep
Metropoolregio Amsterdam van 10 oktober 2018.

Haarlem, 8 oktober 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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