Raadsvoorstel en ontwerpbesl uit

Registratienummer: 1528362
Datum

voorstel:

Commissie

29 september

2Q20

20 oktober 2020

Portefeuillehouder: Heerschop
Gemeenteraad:

20 oktober 2020

Ondenverp:
MRA Werkplan en begroting 2021

Samenvatting:
Het MRA Bureau heeft onlangs het MRA Werkplan 2021 en de bijbehorende begroting
toegestuurd aan de raden en colleges van de MRA-overheden.
Het college stelt de gemeenteraad voor om het MRA-werkplan 2021en de bijbehorende
begroting 2021 te bespreken en in te stemmen met een schriftelijke zienswijze aan de
Bestuurlijke Regiegroep MRA.

Registratien ummer: 1 528362
Ondenuerp: Bespreking van MRA Werkplan en Begroting 2021

Middenbeemster, 29 september 2020

Aan de gemeenteraad van Bccmstcr,

nleiding en probleemstelling:
De MRA Regiegroep zal op 30 oktober a.s. het MRA Werkplan en de begroting voor 2021
bespreken. ln aanloop daarnaartoe worden de deelnemende overheden uitgenodigd deze
documentatie te bespreken en een zienswijze in te dienen.
I

Nota bene: de MRA is een informeel samenwerkingsverband en geen gemeenschappelijke
regeling. De formele besluitvorming ligt bij de individuele gemeenten. De Bestuurlijke
Regiegroep MRA fungeert praktisch als Algemeen Bestuur; het Dagelijks Bestuur wordt
gevormd door de Agendacommissie MRA.
MRA
2020-2024
Afgelopen voorjaar is de geactualiseerde MRA Agenda gepubliceerd. De nieuwe agenda, ook
wel MRA Agenda 2.0 genoemd, is ter vaststelling aangeboden aan de MRA-overheden maar
ditmaal niet 'gelanceerd' tijdens het jaarlijkse MRA Congres, dat was geannuleerd in verband
met de Coronacrisis.
Het MRA Werkplan voor 2021evenals de bijbehorende begroting zijn gestructureerd in lijn
met de MRA Agenda 2.0, wat betekent dat de indeling is gebaseerd op de zogenaamde
Opdrachten en Uitvoeringslijnen.
Voor een uitweiding hiervan evenals een detaillering van de budgettering kunt u het MRA
Werkplan en Begroting 2021 in de bijlage raadplegen.

Oplossi ngsrichti ngen :

-

Door middel van een gezamenlijke schriftelijke reactie op het werkplan en de begroting
zal de gemeente de genoemde opmerkingen en suggesties inbrengen;
De aandachtspunten in deze zienswijze kunnen zowel via de ambtelijke als bestuurlijke
kanalen benadrukt worden.

Meetbare doelstel I i ngen

:

De deelname aan de MRA is van toegevoegde waarde voor met name de ruimtelijke,
economische en maatschappelijke ontwikkeling van deze regio en de ingelegen gemeenten.

Financiële consequenties/risico's :
De jaarlijkse bijdrage is meerjarig opgenomen in de gemeentebegroting.
ln verband met toegenomen kosten die gebaseerd worden op de jaarlijkse inflatiecorrectie
(waaronder de salariëring van het personeel van het MRA Bureau en de huisvesting van
laatstgenoemde organisatie) wordt de gemeentelijke bijdrage per inwoner verhoogd met het
inflatiecijfer voor 2018 (1,72o/o).
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De bijdrage voor 2O2Q wordt daardoor € 1,53 per inwoner, oftewel een toename van € 0,03
t.o.v. voorgaand jaar. Voor Beemster is het totaalbedrag daardoor (peildatum 1 januari 2020;
10.025 inwoners) voor 2Q21 € 15.338.

Communicatie:
De MRA wordt via de Bestuurlijke Regiegroep geïnformeerd over de zienswijze, zowel via
schriftelijke wijze alsmede mondeling.
Relatie met fusie:
De gemeenten zetten zich in om zoveel mogelijk in afstemming met elkander deelte nemen
aan de MRA alsmede diens gremia en daaruit volgende acties en programma's.
Monitori ng/evaluatie:
De voortgang en resultaten van de MRA-samenwerking worden in het voorjaar schriftelijk
gecommuniceerd door het MRA Bureau.
Daarnaast wordt verslag gedaan van de verschillende MRA Agenda-acties en programma's
in de desbetreffende bestuurlijke overleggen alsmede raadscommissies en regionale
raadsledenbijeenkomsten.

Voorstel:
ln te stemmen met het MRA Werkplan en begroting 2021 en met de gezamenlijke reactie
egroep
namens de regio Zaanstreek-Waterland aan de M

bu

eester en wethouders van Beemster,

C. Heerschop
urgemeester

J.C. Welage
gemeentesecretaris

Biilaqen:
Raadsbesluit
Bestuurlijke oplegger MRA Werkplan en Begroting 2021
MRA Werkplan en Begroting 2021
Begeleidende brief bij gezamenlijke reactie namens ZaWa op het MRA Werkplan en
Begroting 2021
Gezamenlijke reactie namens ZaWa op MRA Werkplan en Begroting2O2l
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2020,

BESLUIT

ln te stemmen met het MRA Werkplan en begroting 2021 en met de gezamenlijke reactie
namens de regio Zaanstreek-Waterland aan de MRA Regiegroep.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 20 oktober 2O2O

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier

