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Gedeputeerde Staten stellen voor:
1.

Beslispunten

In te stemmen met:
1.1. de Verantwoording over 2019;
1.2. de Globale begroting 2021;
1.3. verzending van bijgaande brief aan de voorzitter van de MRA.
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2.

Doelstelling programmabegroting

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

Eerdere behandeling

Niet van toepassing.
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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. De reactie van
de staten (en raden) wordt vervolgens bij de verdere bestuurlijke besprekingen als advies van de staten meegenomen. Tegelijkertijd geeft bespreking
van de vergaderstukken van de Regiegroep MRA een goede gelegenheid om
van gedachten te wisselen over andere relevante onderwerpen rond de MRAsamenwerking. De agenda geeft daar ook aanleiding voor. Op de agenda
staan namelijk verder onder anderen: de nieuwe MRA agenda 2.0 en de plannen voor de uitwerking van de evaluatie van de MRA-samenwerking.
5.

Verdere behandeling PS

De staten zullen na de zomer worden geconsulteerd over de definitieve MRAbegroting voor het jaar 2021. Deze MRA-begroting komt ter vaststelling aan
de orde in de Regiegroep van oktober 2020.
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6.

Korte toelichting op voorstel

De verantwoording over 2019 en de globale begroting voldoen aan de eisen die
daar in het kader van duidelijkheid en transparantie aan mogen worden gesteld,
en zijn financieel-inhoudelijk akkoord. Met de beleidsmatige focus op hoofdlijnen
die wordt aangebracht, kan vanuit Flevolands perspectief worden ingestemd. In
verband met de MRA-agenda die nog moet worden vastgesteld, bevat de conceptbegroting relatief veel ruimte voor latere invulling. In de bijgevoegde conceptbrief wordt de MRA gevraagd om de staten en raden op een passende manier en
tijdig te betrekken bij de verdere invulling van de begroting. NB De in deze brief
genoemde vergadermomenten van de staten zijn aangepast in verband met de
gewijzigde procedure.

Daarnaast is het te overwegen om in te gaan op de follow up van de evaluatie van
de MRA. Over deze evaluatie bent u eerder geïnformeerd. Het evaluatierapport
dateert van de zomer van 2019 en geeft op basis van een heldere analyse een
aantal aanbevelingen om de MRA-samenwerking te verbeteren. Oorspronkelijk as
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het de bedoeling om tijdens een extra Regiegroepvergadering op 26 februari nader in te gaan op de
uitwerking van de evaluatie. Vanwege persoonlijke omstandigheden van de voorzitter van de MRA
(die wel graag aanwezig wil zijn bij bespreking van dit onderwerp) is deze vergadering niet doorgegaan. Wel heeft de voorzitter van de MRA de leden van de Regiegroep geïnformeerd over de lopende ontwikkelingen in de MRA. U treft deze brief ter informatie aan.

7.

Beoogd effect

Het betrekken van de staten en raden bij de samenwerking in het kader van de MRA is één van
de belangrijkste doelstellingen van de hernieuwde samenwerking zoals in 2017 tussen de deelnemende overheden in de MRA overeengekomen.
8.

Argumenten

Niet van toepassing.
9.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.
10. Bijlagen
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