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Onderwerp:
Werkplan en begroting 2018 Metropoolregio Amsterdam
Samenvatting:
Het werkplan en de begroting worden voor consultatie voorgelegd aan de gemeenteraden en
staten.
Het werkplan besteed aandacht aan een meer integrale aanpak van de regionale ruimtelijk-

economische kansen. De programma's voortkomend uit de MRA Actie Agenda tonen
inhoudelijk een toegenomen onderlinge kruisbestuiving. En dit is dan ook hard nodig. Zo
vraagt de duurzaamheidsambitie afstemming met de woningbouwopgave, verhoudt de groei
van het toerisme zich nauw tot de leefbaarheid, heeft de verstedelijking en
bereikbaarheidsopgave gevolgen voor het groene landschap en kan de samenwerking met
kennisinstellingen en marktpartijen zorgen voor innovatieve maatschappelijke oplossingen.
Verschillende MRA-thema's zijn waardevolvoor het ontwikkelingspotentieelvan Beemster
alsmede dat van de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland. De belangrijkste aandachtspunten
betreffen hier de ontwikkeling en behoud van het cultureel erfgoed, het programma
Metropolitaan Landschap, de Strategische Agenda Toerisme en de regionale afstemming op
grond van bedrijvigheid.
De apparaatskosten van de MRA zijn toegenomen. Niettemin blijft de gemeentelijk bijdrage
(€1,50 per inwoner) ongewijzigd.
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het werkplan en de begroting 2018 en
hiervoor de bij dit voorstel behorende zienswijze vast te stellen'
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Middenbeemster, 1 2 september 201 7
Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
De MRA verzoekt de deelnemende overheden (33 gemeenten, 2 provincies en de
Vervoerregio Amsterdam) jaarlijks om een bijdrage ten behoeve van de uitvoering van de
MRA Actie Agenda.
Volgens het MRA Convenant is het college het besluitvormend orgaan in deze.
Gemeenteraden worden geconsulteerd over belangrijke besluiten zoals de begroting en
kunnen wensen en opvattingen inbrengen.
Per 1 januari hebben de MRA-overheden de samenwerking geïntensiveerd om de ruimtelijkeconomische kansen voor de regio adequaat te kunnen aangrijpen. Daarnaast vroeg de
beëindiging van de taken op grond van Wonen en Economie van de Stadsregio Amsterdam
na 31 december 2016 om continuiTeit van deze taken in een ander verband.
De versterking van de MRA wordt sinds 2017 ondersteund door het MRA Bureau, een klein
doch slagvaardig ambtelijk team. Het MRA Bureau coördineert de bestuurlijke MRAoverleggen, de agenda's van de platforms Economie, Ruimte en Vervoer, de onderliggende
portefeuillehoudersoverleggen en programma's alsmede de informatievoorziening richting
raden en staten.
Daarnaast formuleert het MRA Bureau het jaarlijkse werkplan en de begroting. De
laatstgenoemde document zijn het onderwerp van dit voorstel.
Aanpassing voor 2017
De bijgevoegde, definitieve begroting is €242.482 hoger dan de eerder door het MRA Bureau
opgestelde begroting. De reden hiervoor zijn de hoger uitgevallen kosten voor het MRA
Bureau. De post Onvoozien is verlaagd om dit tekort op te vangen.
Ondanks deze aanpassingen blijft de gemeentelijk bijdrage voor 2017 € 1,50 per inwoner.
Gemeentelijke bijdrage voor 2018
De gemeente Beemster zal voor 2018 € 13.807 bijdragen aan de MRA. De bijdrage valt
binnen de meerjarenbegroting.
De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 1,50 per inwoner, waarbij voor 2018 hetzelfde bedrag
wordt aangehouden als voor 2017. De peildatum voor 2017 was 26 april 2017 .

/nferessegebieden voor Beemster in de MRA-uitvoering
Verschillende thema's die binnen de MRA uitgewerkt worden zijn waardevol zijn voor het
ontwikkelingspotentieel van deze gemeente alsmede dat van de regio Zaanstreek-Waterland
Voorbeelden hiervan zijn het cultureel erfgoed, bedrijvigheid en de ontwikkeling van het
metropolitaan landschap.

blz. 2 van 3

ç
/. I

),1í,i.,.

Ox
Registratienummer: 1 393563
Onderuverp: werkplan en begroting 2018 MRA

ln de schriftelijke reactie aan de MRA m.b.t. het werkplan voor 2018 kunnen dergelijke
interessegebieden geduid worden.

Meetbare doelstel li ngen

:

nanciële consequenties/risico's :
Geen. De bijdrage valt binnen de meerjarenbegroting. De gemeente Beemster zal voor 2018
€ 13.807 bijdragen aan de MRA. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 1,50 per inwoner,
waarbij voor 2018 hetzelfde bedrag wordt aangehouden als voor 2017 . De peildatum voor
2017 was 26 april2017.
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Communicatie:
Nvt.
Mon itori ng/evaluatie:

-

Het college heeft inspraak op de allocatie van de middelen van de MRA door zitting in de
bestuurlijke gremia van de MRA zoals de Bestuurlijke Regiegroep en verschillende
portefe u le ho udersove rleg gen.
Rapportage van de P&C-cyclus vanuit de MRA-organisatie (c.q. het MRA Bureau).
iI

Voorstel:
lnstemmen met het werkplan en de begroting 2018 van de MRA en hiervoor de bij dit voorstel
behorende zienswijze vaststellen.
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werkplan en begroting 2018 MRA
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notitie MRA werkplan en begroting 2018

-
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2017,

BESLUIT:
in te stemmen met het werkplan en de begroting 2018 van de MRA en hiervoor de bij dit

voorstel behorende zienswijze vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 26 september 2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman

griffier
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ontwerp zienswijze

Geachte leden van de Bestuurlijke Regiegroep MRA,

ln uw brief van 17 augustus jl. verzoekt u de deelnemende overheden van de Metropoolregio
Amsterdam om een reactie op het MRA Werkplan 2018 en de bijbehorende begroting.
De stukken zijn op 26 september jl. besproken door de gemeenteraad van Beemster
De raad heeft besloten tot een positieve zienswijze op het werkplan en de begroting.
Een aantal aandachtspunten, bij het werkplan, wegen in deze beoordeling sterk mee voor de
raad in de motivatie om de deelname aan de MRA-samenwerking voort te zetten.
Beemster is tevreden dat het werkplan voor 2018 aandacht geeft aan een meer integrale
aanpak van de regionale ruimtelijk-economische kansen. De programma's voortkomend uit
de MRA Actie Agenda tonen inhoudelijk een toegenomen onderlinge kruisbestuiving. En dit is
dan ook hard nodig. Zo vraagt de duurzaamheidsambitie afstemming met de
woningbouwopgave, verhoudt de groei van het toerisme zich nauw tot de leefbaarheid, heeft
de verstedelijking en bereikbaarheidsopgave gevolgen voor het groene landschap en kan de
samenwerking met kennisinstellingen en marktpartijen zorgen voor innovatieve
maatschappelijke oplossingen.
Verschillende MRA-thema's zijn waardevol zijn voor het ontwikkelingspotentieel van
Beemster alsmede dat van de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland.
De belangrijkste aandachtspunten betreffen hier de ontwikkeling en het behoud van het
cultureel erfgoed, het programma Metropolitaan Landschap, de Strategische Agenda
Toerisme en de regionale afstemming op grond van bedrijvigheid.
Wij vinden de oorzaak van de toegenomen apparaatskosten begrijpelijk maar verwachten ook
dat eventuele toekomstige begrotingswijzigingen grotendeels ten goede komen aan de
inhoudelijke opgaven in de regio.
De gemeente Beemster ziet uit naar voortzetting van de MRA-deelname en een positief

resultaat van haar bijdrage.

Wijvertrouwen u hiermede voldoende te hebben geinformeerd
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris

