
  Memo  
B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

   

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Concept Meerjarenbegroting Metropoolregio 
Amsterdam 2021-2024 

Datum beeldvorming 
 

11 mei of 18 mei  

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Feitelijk informeren over het nieuwe instrument 
binnen de Metropoolregio Amsterdam: de concept 
Meerjarenbegroting die het financiële kader van de 
MRA samenwerking vormt. Tot dusverre voorzagen 
MRA werkplan en Begroting hierin.  
Op advies van de Raadtafel heeft de Algemene 
Vergadering opdracht gegeven aan het MRA 
bestuur om een concept Meerjarenbegroting op te 
stellen voor de periode tot en met 2024 (gelijk aan 
de looptijd van de huidige MRA agenda, het 
inhoudelijke kader) en deze daarna te verzenden 
aan alle MRA-deelnemers zodat zij in gesprek gaan 
met raden en Staten om wensen en opvattingen te 
kunnen formuleren. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Feitelijk informeren over de concept 
Meerjarenbegroting, dat wil zeggen: hoe is de 
opbouw van de begroting, wat is wel en niet 
opgenomen in de begroting en waarom.  

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Door middel van een presentatie geeft de 
Commissaris van de Koning een toelichting op de 
concept-Meerjarenbegroting. Daarna is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen.  

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

45 minuten, waarvan 10 minuten toelichting d.m.v. 
een presentatie. Daarna is er gelegenheid om 
vragen te stellen.   

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

In de nieuwe governance afspraken voor de 
Metropoolregio Amsterdam die in december 2021 
zijn behandeld door Provinciale Staten is de 
Meerjarenbegroting als 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.  

 
 
 
12 april 2022 
 
EBES 
 
Concept Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021-2024 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

-Brief Meerjarenbegroting 2021-2024 
-Concept Meerjarenbegroting 2021-2024 
-Notitie concept Meerjarenbegroting 2021-2024 
-Planning concept Meerjarenbegroting 
-Definitieve samenwerkingsafspraken MRA  
-MRA Agenda 2.0  

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

De Commissaris van de Koning, de coördinerend 
portefeuillehouder MRA of de directeur van het 
MRA bureau.  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, de Commissaris van de Koning is aanwezig en de 
coördinerend portefeuillehouder MRA is aanwezig. 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

Het gaat om de “Wensen en opvattingen m.b.t. de 
concept Meerjarenbegroting Metropoolregio 
Amsterdam 2021-2024”. Een oordeelsvormende 
sessie op 15 juni of 6 juli en besluitvorming in PS 
volgen dan op 13 juli. Dit om onze 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering de 
wensen en opvattingen van PS te laten meenemen 
naar de AV vergadering op 16 september. Gekeken 
wordt nog of een gezamenlijke deelregionale 
reactie vanuit Almere-Lelystad tot de 
mogelijkheden behoort.  

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Brief Meerjarenbegroting 2021-2024 2944987 ja 
Concept Meerjarenbegroting 2021-2024 2944985 ja 
Notitie concept Meerjarenbegroting 2021-2024 2944984 ja 
Definitieve Samenwerkingsafspraken MRA 20211015 def 2857564 ja 
  


