Beantwoording openstaande vraag uit commissie EFB 20 juni 2022 over MRA begroting

Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de financiering van de MRA
Eind vorig jaar zijn de ‘Samenwerkingsafspraken’ door alle MRA-deelnemers vastgesteld. Deze
afspraken bevatten de bestuurlijke ‘spelregels’ op basis waarvan Amsterdam, de omliggende
gemeenten en de twee provincies Noord-Holland met elkaar samenwerken. Niet alles verandert: de
MRA is steeds een convenant, hetgeen betekent dat de formele bevoegdheden blijven liggen bij
raden en Staten.
Wat ook niet is veranderd, is de financiële verhouding tussen de gemeente Amsterdam en de
provincie Noord-Holland in het ondersteunen van de MRA-samenwerking. Al meer dan 10 jaar
bestaat de volgende afspraak tussen Amsterdam en de gemeente Amsterdam:
•
•

Qua contributie betaalt de provincie Noord-Holland evenveel als Amsterdam (net zoals de
provincie Flevoland evenveel betaalt als Almere)
Ten behoeve van het mogelijk maken van specifieke activiteiten t.b.v. regionale economie in
de MRA fourneren Amsterdam en Noord-Holland jaarlijks ieder een bedrag van 1,4 miljoen
euro.

Het gaat hier om een ‘gentlemen’s agreement’, die overigens al vele jaren bestaat. Deze afspraken
zijn niet afdwingbaar, zoals geen enkele afspraak in MRA-verband. De MRA is immers een convenant.
Elke gemeenteraad (of Staten) kan elk jaar bij de eigen begrotingsbehandeling besluiten een streep
te zetten door de afdracht aan de MRA.
Dus ook de gemeenteraad heeft het volste recht om eenzijdig een bezuiniging door te voeren in de
afdracht aan de MRA-samenwerking. Dit slaat echter wel een gat in de begroting van het MRAbureau, en kan een precedent zijn dat ook andere gemeenteraden een argument kan geven om te
gaan bezuinigen op hun afdracht. Kanttekening is wel dat het bij de bijdragen van andere gemeenten
gaat om vaste afspraken voor het lidmaatschap van de MRA. De jaarlijkse bijdrage die de provincie
doet aan het uitvoeringsbudget Platform Economie doet de provincie zelfstandig, dat is niet
gerelateerd aan de bijdragen van anderen.

