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Betreft: opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de conceptmeerjarenbegroting MRA

Kenmerk
921516/1830712
Uw kenmerk

Geachte mevrouw Halsema,

Op 6 april 2022 ontving de provincie Noord-Holland de conceptversie van
de MRA-meerjarenbegroting, met het verzoek dit concept te bespreken
en wensen en opvattingen in te brengen in de Algemene Vergadering van
16 september. De provinciale vertegenwoordiger in de Algemene
Vergadering zal graag aan dit verzoek willen voldoen. Het leek ons
evenwel goed u onze opmerkingen ook schriftelijk te doen toekomen.
In de optiek van de provincie Noord-Holland zijn de belangrijke
aandachtspunten betreffende de voorliggende MRA-meerjarenbegroting
de volgende:
1. Relatie met doorontwikkeling van de MRA
Voor de eerste keer ligt nu een ‘MRA-meerjarenbegroting’ voor. In de
Samenwerkingsafspraken die eind 2021 door de MRA-deelnemers zijn
vastgesteld is die als een nieuw instrument opgenomen. De
Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA Agenda, en
maakt inzichtelijk welke inkomsten en uitgaven zijn voorzien gedurende
de looptijd van de MRA Agenda (dat is tot en met 2024, de looptijd van de
huidige MRA Agenda). De Meerjarenbegroting vormt daarmee het
financiële kader van de MRA-samenwerking.
In de MRA-samenwerkingsafspraken is afgesproken dat na dit eerste jaar
wordt gekeken hoe de nieuwe werkwijze in de praktijk verloopt. Het is dus
mogelijk dat daarna nog enkele verbeteringen zullen worden
doorgevoerd. De provincie Noord-Holland hecht er aan deze tussentijdse
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evaluatie serieus te nemen, ook ten aanzien van de gemaakte financiële
afspraken. Zoals bekend is de totstandkoming van de
samenwerkingsafspraken immers een moeizaam proces geweest, waarbij
door sommige gemeenten veel bezwaren naar voren zijn gebracht.
2. Meer inhoudelijke onderbouwing
De Meerjarenbegroting legt de onderlinge financiële afspraken vast voor
een reeks van jaren (2022, 2023 en 2024). Om de financiële afspraken in
de juiste context te kunnen plaatsen, is adequate informatie nodig over de
inhoudelijke plannen voor die periode. Welke activiteiten is de MRA van
plan te gaan ondernemen? De Meerjarenbegroting gaat vergezeld van een
begeleidende notitie waarin (onder punt 4) een beknopte inhoudelijke
toelichting wordt gegeven. De toelichting noemt relevante en herkenbare
thema’s. Het zou goed zijn om uitgebreider en op hoofdlijnen uiteen te
zetten waar de gereserveerde bedragen de komende jaren aan zullen
worden besteed, en wat die activiteiten vervolgens aan resultaten zouden
moeten opleveren.
We stellen voor dat begin 2023, wanneer de Termijnagenda en de
Voortgangsnota ook beschikbaar zijn, een nader besluit genomen wordt
over de invulling van deze financiële kaders van 2023 en 2024. Een
bijkomend voordeel is dat de nieuwe raden zich op dat moment de
regionale problematiek eigen hebben gemaakt, net als de dit voorjaar
begonnen wethouders die regionaal actief zijn. Een weloverwogen
oordeel is daarmee beter mogelijk.
3. Inflatiecorrectie vastklikken
Deze Meerjarenbegroting heeft een looptijd van drie jaar. Daar zit
financieel gezien wel een addertje onder het gras. Eerder is de principeafspraak gemaakt dat de jaarlijkse ‘contributie’ per inwoner aangepast
mocht worden aan de inflatie (berekend als zijnde een geïndexeerde
inflatie over de afgelopen vier jaar). Zoals bekend loopt de inflatie op dit
moment snel op. Voorkomen moet worden dat de MRA-partners hierdoor
voor een sterk stijgende kostenpost komen te staan. Hier kan een mouw
aan gepast worden door de inflatie ‘vast te klikken’, dus door vast te
houden aan de bedragen zoals die nu in de toelichting bij de
Meerjarenbegroting worden vermeld (= 1,56, 1,59 en 1,63 per inwoner
voor de jaren 2022, 2023 en 2024).
4. Bezuiniging Amsterdam terugdraaien
Financieel gezien is er nog een ander specifiek aandachtspunt, dat zeker
voor de provincie Noord-Holland van meer gewicht is.
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Het is zo dat de gemeente Amsterdam vorig jaar besloot om eenzijdig een
structurele bezuiniging door te voeren aangaande de vaste extra afdracht
aan het Platform economie. Al sinds langere tijd bestaat de afspraak dat
de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland daaraan een
gelijke jaarlijkse extra bijdrage fourneren van elk 1,4 miljoen euro.
Amsterdam heeft die bijdrage nu aanzienlijk verlaagd: naar 992.000 euro
voor dit lopende jaar 2022 (vanwege indexatie oplopend tot iets boven de
1 miljoen voor 2023 en 2024).
Als gevolg hiervan daalt nu het beschikbare budget voor de activiteiten
van het MRA-Platform economie. Zeker in de huidige situatie van
economische tegenwind is dat niet wenselijk. Daarnaast wordt hiermee
ook de afspraak doorbroken dat Amsterdam en de provincie jaarlijks
eenzelfde bedrag fourneren. Het zou tegen die achtergrond de voorkeur
verdienen dat Amsterdam de eenzijdig afgekondigde bezuiniging weer
ongedaan zou kunnen maken.
Provinciale Staten van Noord-Holland spreken de wens uit, dat de
concept-samenwerkingsafspraken in de definitieve versie aangepast zullen
worden conform de hierboven vermelde aandachtspunten.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter
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