n Mededeling

Provincie Flevoland

Resistratienummer

Onderwerp

2588100

Mededeling begroting MRA

Datum

Kern mededeling:

Afdeling/Bureau

7 april 2020

In het kader van de MRA-samenwerking worden staten en raden in de gelegenheid
gesteld om hun visie te geven op de MRA-jaarstukken, waaronder de concept
MRA-begroting. Bespreking hiervan was voorzien voor de statenvergadering van
25 maart. Deze kon echter niet doorgaan. Ook de Regiegroep van 3 april gaat niet i
/dnnr on VA/nrzHl* x/or-v/rannon Hnnr oon cz-hri'fi-oH'ilzo mnrio AAof
>
door en wordt vervangen door een schriftelijke ronde. Met deze mrsHnHolinn
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be
oogt het college duidelijkheid te geven over het begrotingsproces en de rol van
de staten daarin.
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Op grond van de bestuursafspraken in de MRA (het Convenant versterking samen
werking MRA) worden de staten en raden in de gelegenheid gesteld om hun ‘wen
sen en opvattingen’ kenbaar te maken ten aanzien van onder anderen het jaar
verslag (de verantwoording) en de concept begroting.
De systematiek van de MRA-begroting houdt in dat in het vroege voorjaar een globale begroting wordt opgesteld, een begroting op hoofdlijnen, en in het najaar
de definitieve begroting. Bij beide stukken worden de staten gevraagd om hun
reactie te geven op het ontwerp hiervan.
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In beide gevallen zijn de termijnen zo gekozen dat de Regiegroep van de MRA de
inbreng vanuit de volksvertegenwoordiging kan benutten voor de vaststelling van
de concept MRA-begroting respectievelijk de definitieve MRA-begroting. Zoals u
waarschijnlijk wel weet of al heeft ervaren zijn deze termijnen krap en is het
passen en meten om de reacties goed voor het voetlicht te brengen.

Dit voorjaar loopt de zaak anders dan gepland. De commissievergadering EMS op
4 maart is nog gewoon doorgegaan en in die vergadering zijn de MRA-jaarstukken
ook even aan de orde geweest. De daarop volgende statenvergadering van 25
maart kon echter geen doorgang vinden. Ten aanzien van de MRA-begroting heeft
de procedurecommissie besloten om dat onderwerp te agenderen voor de extra
EMS-commissie vergadering van 8 april.
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De Regiegroep vergadering van 3 april is vervangen door een schriftelijke ronde.
De leden van de Regiegroep (waaronder commissaris Verbeek en gedeputeerde
Fackeldey) zijn gevraagd om uiterlijk 10 april hun mening te geven over de glo
bale begroting en de verantwoording over 2019. Op basis van eerdere besluitvor
ming door GS op 24 februari 2020 zal vanuit Flevoland in beginsel een positieve
reactie worden gegeven op de voorgestelde beslispunten. Onze leden van de Re
giegroep kunnen zoals gebruikelijk ook de ‘wensen en opvattingen’ vanuit de sta
ten meenemen in de Flevolandse reactie.

Ten behoeve van de statenbehandeling heeft het college een conceptbrief voor
bereid ten behoeve van de staten. Deze brief heeft u met de overige MRA-stukken ontvangen en staat ook geagendeerd voor de extra commissievergadering van
8 april aanstaande. Het college bespreekt op 7 april een aangepaste versie van
deze brief. Deze zult u zo spoedig mogelijk ontvangen. Inhoudelijk is deze brief
niet gewijzigd, maar de veranderde vergaderdata geven aanleiding tot wijziging.
Het college verneemt tevens graag uw reactie op de voorgestelde brief.
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Bijgaand treft u tot slot een schema aan waarin de verschillende procedurestappen van de MRA-begroting in beeld zijn gebracht. In het schema is ook aangeven hoe de relatie is met de eigen Flevo
landse begroting.
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