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Motie MRA (Metropoolregio Amsterdam) begroting en werkplan 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 8 oktober 2018, gelezen hebbende de
MRA (Metropoolregio Amsterdam) begroting en werkplan 2019,
constaterende dat:
het MRA Werkplan 2019 de ambitie stelt dat de MRA tot de Europese top voor de vestiging van bedrijven en
bewoners, voor verblijf als toerist, en voor werk of studie moet behoren, zodat de MRA tot de derde
economische regio van Europa gaan behoren;
-

in het najaar van 2017 de MRA begroting en werkplan 2018 is behandeld in de Statencommissies en
Provinciale Staten, waarbij door meerdere partijen het verzoek aan GS is gedaan om binnen de MRA aandacht
te vragen voor lean en mean in de organisatie, minder overhead en het concretiseren van doelstellingen;
-

overwegende dat:
de Staten van Noord-Holland er waarde aan hechten om goed op te hoogte te zijn van waar de middelen in de
MRA aan worden besteed, hoe deze tot besteding worden gebracht, wat de toekomstvisie van de MRA is en
welke concrete resultaten kunnen worden verwacht;
-

in april van 2018 de MRA concept-begroting voor 2019 in de Statencommissies is behandeld, waarbij vanuit
de commissie wederom verzocht is om e.e.a. te concretiseren, wat door GS is ingebracht in de MRA;

-

in de nu voorliggende MRA begroting en werkplan 2019 inderdaad een aantal onderdelen nader toegelicht
zijn maar de wens tot verdere concretisering van projecten en doelen overeind blijft;

-

de beleidsmonitor van Noord-Holland kan bijdragen aan het concretiseren van doelstellingen door diverse
activiteiten van de MRA aan de overkoepelende doelstellingen en indicatoren van de monitor te verbinden;

-

verzoeken GS:
•

de herhaalde wens van P5 tot “concretisering van de doelstelling van het bereiken van de top drie
positie als uitgangspunt van alle maatregelen te nemen en het formuleren van meetbare resultaten op
weg daar naar toe” in te brengen in de MRA Regiegroep van 10 oktober 2018;

•

de reacties van de MRA-partners en eventuele toezeggingen van de MRA-organisatie terug te
koppelen aan PS, ter bespreking in de eerstvolgende commissievergaderingen;

en gaan over tot de orde van de dag.
Femke Lagerveld (VV)
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