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1.

Beslispunten

1. De volgende wensen en opvattingen kenbaar te maken aan de regiegroep:
a. Kennis te nemen van de MRA begroting en het werkplan 2021.
b. Blijvend tijdig en aan de voorkant te worden betrokken bij de
voorbereiding werkprogramma’s.
c. Op de hoogte te blijven van de wijze waarop het programma
wordt uitgevoerd.
2. In te stemmen met de begeleidende brief aan de regiegroep.
2.

Doelstelling programmabegroting

7.1 Bestuur/ het in samenwerking met andere overheden behartigen van de
belangen van de provincie Flevoland.
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3.

Eerdere behandeling

Op 19 augustus 2020 hebben uw Staten het werkplan en de begroting beeldvormend besproken in aanwezigheid van drie gedeputeerden namelijk: de
Reus (wonen, mobiliteit en ruimte), Appelman (economie) en Fackeldey (samenwerking).
In het voorjaar van 2020 heeft uw Staten al wensen en opvattingen meegegeven aangaande de conceptbegroting 2021, welke op 30 april via een brief aan
de voorzitter van de regiegroep kenbaar zijn gemaakt.
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Op grond van artikel 7 van het Convenant versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam worden de (concept)begroting en de jaarstukken voor ‘wensen en
opvattingen’ aan de staten en raden voorgelegd. Deze wensen en opvattingen
worden in een schriftelijke reactie van de staten (en raden) aan de regiegroep
kenbaar gemaakt.

Statenvoorstel

5.

Verdere behandeling PS

Na de oordeelsvormende ronde op 23 september 2020 zal het voorstel op de vergadering van 21 oktober ter besluitvorming in PS worden geagendeerd.
6.

Korte toelichting op voorstel

PS heeft tijdens de behandeling in Provinciale Staten op 21 oktober de gelegenheid om eventuele aanvullende wensen en opvattingen te formuleren en toe te
voegen aan de beslispunten. In april hebben de staten gesproken over het concept werkplan.
7.

Beoogd effect

Invloed uit te oefenen op het werkplan en begroting van de MRA.
8.

Argumenten

Commissie Economie, Mobiliteit
en Samenleving:
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9.

Kanttekeningen
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