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Aan: 

Datum:  

Bijlage:  

Onderwerp: 

Opsteller: 

Regiegroep van de MRA 

18 april 2019  

Xa (behorende bij agendapunt X) 

Ingekomen wensen en opvattingen op MRA Werkplan en Begroting 2019  

Gevraagde afspraken: 
8.1 Kennis te nemen van de ingekomen wensen en opvattingen voor het MRA 

Werkplan en Begroting voor 2019, en de actie die naar aanleiding hiervan is 

(of gaat worden) ondernomen (in het blauw) 

Toelichting 

In de Regiegroep van de MRA van oktober 2018 is gevraagd om een overzicht te maken van 

alle ingekomen wensen en opvattingen met betrekking tot het MRA Werkplan en Begroting 

voor 2019, en de opvolging die aan die wensen en opvattingen is gegeven. In deze notitie is 

het gevraagde overzicht gegeven.   

Ingekomen wensen en opvattingen 

In het overzicht zijn alleen de punten weergeven die om verandering / verbetering vragen. 

Complimenten en dingen die nu wel goed gaan / gewaardeerd worden zijn weg gelaten. 

College van B&W gemeente Heemstede 

Geen bezwaar, stemmen in met Werkplan en Begroting 

Provinciale Staten provincie Flevoland 

o onderstrepen het van belang dat in de MRA het gesprek wordt gevoerd over de

ontwikkelingslijnen van de MRA op de langere termijn en dat deze lijnen voor

verschillende thema’s (met name woningbouw/ energietransitie/ infra) in samenhang

worden besproken. Voor Flevoland zijn daarbij met name de Oostrand van de

provincie en de IJmeer verbinding van belang. In dit verband vragen zij ook de

aandacht voor het (strategisch) functioneren van de Agendacommissie als ‘DB’ van de

Metropoolregio Amsterdam

Dit staat nadrukkelijk op het netvlies van de projectleider van de nieuwe MRA Agenda,

en zal meegenomen worden in de nieuwe MRA Agenda. De rol en het functioneren van

de Agendacommissie is afgelopen half jaar versterkt (onder andere door het invoeren

van portefeuilles): in het komende half jaar zal blijken of deze nieuwe werkwijze zijn

vruchten af werpt.

o vragen om blijvende aandacht voor het betrekken van Raads- en Statenleden,

aangezien de betrokkenheid van de volksvertegenwoordigers nog geen

vanzelfsprekendheid is
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Dit blijft een van de speerpunten van de MRA samenwerking. Ook het komende jaar 

zullen raads- en statenleden weer op een groot aantal momenten worden 

geïnformeerd en betrokken. Via standaard kanalen zoals de website en de nieuwsbrief 

voor raads- en statenleden, maar ook door bijeenkomsten voor raads- en statenleden 

op deelregionaal of lokaal niveau, en door een raads- en statenledenconferentie. 

o pleiten ervoor om het beschikbare budget maximaal in te zetten voor concrete 

inhoudelijke resultaten, en om de overhead zo laag mogelijk te houden  

Uitgangspunt is een klein en flexibel MRA Bureau, maximaal gericht op inhoudelijke 

resultaten. Het helpt daarbij als deelnemers van de MRA ‘om niet’ ambtelijke inzet 

leveren voor MRA projecten en programma’s om de MRA Agenda gezamenlijk uit te 

voeren. 

o wij hechten eraan dat een eventueel resterend MRA-budget over 2018, 

overeenkomstig afspraken daarover in de Regiegroep dit voorjaar, wordt gerestitueerd 

aan de deelnemers aan de MRA 

In de Regiegroep is hierover anders besloten. 

o onderschrijven het werkplan van de MRA voor volgend jaar en hebben verder geen 

nadere opmerkingen bij de begroting voor 2019.     

 

College van B&W gemeente Landsmeer 

o vinden de vermindering van het budget voor de post Onderwijs & Arbeidsmarkt (van 

400.000 naar 250.000 niet passend gezien de voortdurende uitdagingen op dit dossier: 

zouden dit budget graag weer terug willen brengen naar 400.000 

Dit is ingebracht in het Platform Economie: daar was men het met het voorstel eens, en 

er is daarom een begrotingswijziging doorgevoerd zodat het budget voor O&A weer 

400.000 bedraagt. 

o vinden dat er in de begroting van het MRA Bureau rekening moet worden gehouden 

met stijgende personeelskosten (bijvoorbeeld door de stijging van de loonkosten) 

Vooralsnog is de begroting voor de personeelskosten van het MRA Bureau toereikend. 

De ontwikkeling van de loonkosten in relatie tot de begroting wordt nauwlettend in de 

gaten gehouden door de portefeuillehouder Financiën van de Agendacommissie. 

Mocht door stijgende personeelskosten (door de stijging van de loonkosten) de 

begroting niet meer toereikend zijn, dan zal dit tijdig worden gesignaleerd, en worden 

verwerkt in de begroting voor het daarop volgende jaar. 

 

College van B&W gemeente Oostzaan 

o Bij volgende producten is een stevige redactieslag nodig om taal- en spellingsfouten te 

verminderen, en moeilijk leesbare zinnen/alinea’s makkelijker leesbaar te maken. 

Cijfers moeten overal kloppen, en documenten moeten toegankelijk zijn voor eenieder 

Door de grote tijdsdruk en het grote aantal verschillende partijen dat input levert voor 

de stukken komt het er niet altijd van om nog een uitgebreide redactieslag te slaan. 

Desalniettemin wordt voor het volgende werkplan en begroting gestreefd naar een 

vermindering van taal- en spellingsfouten, en kloppende cijfers. 

o In volgende werkplannen verdient het de voorkeur om een aparte paragraaf te wijden 

aan de uitvoering van de MRA Agenda (in plaats van alleen het stoplichten overzicht in 

de bijlage), daar de MRA Agenda de leidraad is voor de regionale samenwerking 

Deze input wordt meegenomen voor het volgende Werkplan en Begroting. 
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o wij stellen voor om binnen de MRA spoedig tot een concluderende discussie te komen 

over de wenselijkheid om (elementen uit) het sociaal domein tot onderdeel te maken 

van de MRA-agenda 

Dit is nadrukkelijk onderdeel van het traject voor de nieuwe MRA Agenda. In het proces 

hiervoor is voorzien in voldoende momenten om deze input als deelnemer of deelregio 

te leveren. 

o er zit geen additionele verhoging in de personeelskosten. Wij vragen ons af in 

hoeverre hierbij rekening is gehouden met toekomstige ontwikkeling bijv. stijging van 

de loonkosten 

Vooralsnog is de begroting voor de personeelskosten van het MRA Bureau toereikend. 

De ontwikkeling van de loonkosten in relatie tot de begroting wordt nauwlettend in de 

gaten gehouden door de portefeuillehouder Financiën van de Agendacommissie. 

Mocht door stijgende personeelskosten (door de stijging van de loonkosten) de 

begroting niet meer toereikend zijn, dan zal dit tijdig worden gesignaleerd, en worden 

verwerkt in de begroting voor het daarop volgende jaar. 

o Oostzaan is vooralsnog van oordeel dat de post onderwijs & arbeidsmarkt niet 

verminderd dient te worden ten opzichte van de begroting 2018. Er is nog een 

behoorlijke divergentie aanwezig in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

Dit is ingebracht in het Platform Economie: daar was men het met het voorstel eens, en 

er is daarom een begrotingswijziging doorgevoerd zodat het budget voor O&A weer 

400.000 bedraagt. 

o de voortgang van de energietransitie verdient terecht aandacht. Wat hierbij opvalt is 

dat geconstateerd wordt dat cruciaal voor de voortgang van de energietransitie de 

beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel is. Dat vraagt aldus de tekst 

om additionele inzet, waarvan de kosten nog niet kunnen worden ingeschat. In de 

begroting is hiervoor geen bedrag opgenomen. Bij de post budget voor nieuwe 

projecten en activiteiten dient hier melding van te worden gemaakt 

De programma’s Energietransitie en Onderwijs- & Arbeidsmarkt kennen een goede 

samenwerking. Op het moment dat er concrete plannen worden uitgewerkt om op dit 

snijvlak actie te ondernemen, zal via een van de Platforms hier budget voor worden 

aangevraagd. 

o de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn is in het MRA Werkplan en 

Begroting 2018 op pagina. 30 opgenomen  een overzicht van acties en projecten die 

het Platform Mobiliteit onderneemt, die niet expliciet zijn opgenomen in de MRA 

agenda. Het college is Oostzaan is echter van mening dat dit onderwerp wel onderdeel 

moet zijn van de MRA agenda in verband met het bepalen van de inzet voor het MIRT-

overleg 

Dit is reeds onderdeel van de MRA Agenda, als onderdeel van  actie 5.5. 

o het ontbreekt in de begroting en het werkplan naar een paragraaf over het thema  

Omgevingswet. Het MRA- bureau wordt verzocht tijdig zorgdragen voor afstemming 

en implementatie van de taken en die vanuit de nieuwe Omgevingswet op de 

gemeenten afkomen vanuit het rijk en de provincie in het komende jaar 

Vanuit de verschillende programma’s die hier mee in aanraking komen en ook de 

nieuwe MRA Agenda wordt goed gekeken naar de (implicaties van de) nieuwe 

omgevingswet en hoe deze van invloed is op de genoemde programma’s / MRA 

Agenda. 

 

 



 

 
4 

College van B&W gemeente Wormerland 

De ingekomen wensen en opvattingen van de gemeente Wormerland zijn identiek aan die van 

de gemeente Oostzaan (zie hierboven) 

Daarnaast heeft de gemeenteraad van de gemeente Wormerland nog aanvullende wensen 

en opvattingen toegezonden: 

o Wij verzoeken de MRA het convenant dusdanig interpreteert, dat het niet zelfstandig 

als (co-)financier optreedt in (MRA-)projecten, behoudens de voorafje van initiatieven 

(zoals: verkenningen, haalbaarheidsstudies, conceptontwikkeling, etcetera), en dat dit 

principe als zodanig verwerkt wordt in Werkplannen & Begrotingen van de MRA 

Hiervan is kennisgenomen. 

o Meer concrete voorbeelden van (met name) resultaten zijn nodig om een groter 

inzicht te krijgen in de werkzaamheden van de MRA. 

Voor het komende werkplan en begroting, alsmede de daarop volgende 

verantwoording wordt gestreefd  naar zo SMART mogelijk geformuleerde 

doelstellingen en resultaten. 

o Langdurige projecten (zoals Vaart in de Zaan) zie je niet meer in terug in de plannen; 

jammer dat de aandacht daarvoor kennelijk vervaagt. 

In de huidige en nieuwe MRA Agenda is aandacht voor een groot aantal langdurige 

projecten. Of en hoe lokale of deelregionale projecten zich tot deze projecten 

verhouden, is aan de lokale of deelregionale ambtenaren die betrokken zijn bij de 

projecten in MRA verband. In zijn algemeenheid wordt juist grote waarde gehecht aan 

de afstemming tussen projecten of programma’s op MRA schaal, en lokale of 

deelregionale projecten die daar een relatie mee hebben. 

o Er kan meer aandacht worden gegeven aan de prijsvragen. Het doel daarvan en de 

bereikte resultaten. Dat kan een stimulans zijn voor het omarmen van de MRA 

gedachte. 

Dit punt is meegegeven aan de projectleider die verantwoordelijk is voor de 

prijsvragen. 

o De begroting onderwijs gaat van € 400.000 naar € 250.000 en dat geld gaat onder 

andere naar de actie om Internationale talenten naar de regio te halen. Die behoefte is 

bijvoorbeeld aanwezig door de komst van het EMA. We verzoeken het MRA ook vooral 

regionaal te kijken naar talenten; de regio groot-Amsterdam kent vele meertalige 

‘eigen’ studenten en afgestudeerden die mogelijk hiervoor in aanmerking kunnen 

komen 

Dit punt is meegegeven aan de programmamanager Onderwijs- & Arbeidsmarkt. 

o Goede meertalige informatie over voorzieningen zijn nodig voor de vele buitenlandse 

studenten. Dat werkt nu erg slecht; de huisvestingssituatie is nijpend en de wegen 

naar goed wonen ondoorgrondelijk. Graag extra aandacht hiervoor 

Dit punt is meegegeven aan de programmamanager Onderwijs- & Arbeidsmarkt. 

o Op bladzijde 22 schrijft u over klimaat- en energieakkoord. Er komt een transitieplan. 

Wij stimuleren de MRA hier eerder mee te beginnen 

Dit punt is meegegeven aan de programmamanagers Energietransitie en 

Klimaatadaptatie. 

o Wij vragen aandacht voor een tijdige aanlevering van alle stukken (volgend jaar) om de 

zienswijzeprocedure voldoende tijd te geven (en ook niet in de zomervakantieperiode) 

In het Convenant is afgesproken dat de stukken acht weken voor het plaatsvinden van 

de Regiegroep worden verzonden naar de Raads- en Statenleden. De agenda en 

relevante bijlagen voor de bijeenkomst van de Regiegroep van 10 oktober 2018 zijn 
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naar de Raden- en Staten verzonden op 24 juli 2018. Dat is ruim 11 weken voor het 

plaatsvinden van de Regiegroep. Voordat de stukken naar de Regiegroep kunnen 

worden verzonden, moeten zij ook nog besproken worden in de Agendacommissie, en 

daaraan voorafgaand ook nog in de Platforms. De totale doorlooptijd van bespreking 

in de Platforms en in de Agendacommissie bedraagt ongeveer 12 weken: de stukken 

voor de Regiegroep van 10 oktober moesten daardoor begin mei gereed zijn, zo’n twee 

weken na de Regiegroep van April, waar de globale begroting was vastgesteld.  

o Wij vragen aandacht voor de huidige inwoners van de MRA. De doelstelling is als 

stedelijke regio bij de Europese Top te behoren en voor bedrijven om zich hier te 

vestigen en daarnaast streven we naar verdere groei van toeristen. Maar hier wordt 

nu ook al gewoond 

Hiervan is kennisgenomen. De balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven staat bij 

verschillende MRA programma’s nadrukkelijk op het netvlies. 

o Internationale investeerders struinen de woningmarkt af; marketing is agressief en we 

lezen zelfs wervende advertenties in buitenlandse kranten. Waak voor het verdwijnen 

van voldoende sociale woningen en voorkom dat dit allemaal wordt omgevormd naar 

commercieel vastgoed 

Dit punt is meegegeven aan de programmamanagers Bouwen en Wonen. 

 

College van B&W gemeente Zandvoort 

Geen bezwaar tegen MRA Werkplan en Begroting 

 

Gemeenteraad gemeente Waterland 

De gemeenteraad van de gemeente Waterland heeft het MRA Werkplan en Begroting voor 

kennisgeving aangenomen 

 

College van B&W Gemeente Zaanstad 

o vinden onderwijs- en arbeidsmarkt een belangrijk punt: stellen voor om de 

vermindering van het budget hiervoor terug te draaien 

Dit is ingebracht in het Platform Economie: daar was men het met het voorstel eens, en 

er is daarom een begrotingswijziging doorgevoerd zodat het budget voor O&A weer 

400.000 bedraagt. 

o zijn verbaasd dat de samenwerking binnen het sociaal domein alleen in de tabel vanaf 

blz. 37 wordt genoemd. In eerdere zienswijzen hebben wij meermalen aangegeven 

belang te hechten aan de verkenning van deze samenwerking. In de Regiegroep van 

april dit jaar is besloten dat een deel van het overschot van 2017 besteed zou worden 

aan deze verkenning. Tevens zal bij de actualisatie van de MRA Agenda rekening 

worden gehouden met dit thema. Daarnaast zien wij dat er gezamenlijke inzet nodig is 

op de strategische invulling van de regierol op de uitvoering van de transitie, 

aansluitend bij de uitgangspunten van de decentralisaties t.b.v. vooral de jeugdwet. 

wij vinden dan ook dat dit onderwerp meer aandacht behoeft in de begroting 2019 

Dit punt is meegegeven aan de projectleider voor de Nieuwe MRA Agenda. 

o Wij benadrukken het belang van de Europastrategie Om de MRA regio gezonder, 

groener en slimmer te maken, zijn innovatieve oplossingen nodig. Onderlinge en 

Europese samenwerking zijn hiervoor van groot belang. In de begroting zien wij enige 

onduidelijkheid over de inzet op dit dossier 
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Dit punt is meegegeven aan de programmamanager Europa/Lobby, door het vertrek 

van de PH Europa/Lobby uit de Agendacommissie. Zodra een nieuwe PH is 

aangewezen, zal dit punt ook met hem/haar gedeeld worden. 
o In 2019 zal aandacht worden besteed aan de nieuwe MRA Agenda. Dit staat nu op 

verschillende plekken in een bijzin benoemd. Wij hadden graag gezien dat hier een 
algemene paragraaf aan was gewijd, met daarin de rol van de MRA-gremia, de 
deelregio's en de gemeenten/provincies 

Deze input wordt meegenomen voor het volgende Werkplan en Begroting. 
o Bij actie 2.1 Campusontwikkeling en start-ups staat een 'pm' opgenomen zonder enige 

beschrijving. Graag zien we hierbij een toelichting wat het voornemen is in 2019 

Deze input wordt doorgegeven aan de secretaris van het Platform Economie. 
o Wij zien de bespreking van de P&C producten als een belangrijk moment om met de 

raden in gesprek te gaan over de koers van de MRA. Hierbij is het van belang dat zulke 
producten goed toegankelijk zijn. Wij constateren dat deze begroting een groot aantal 
taal- en spellingsfouten en moeilijk leesbare zinnen/alinea's bevat. Ook kloppen de 
cijfers niet overal. Zo tellen de cijfers voor 2018 (tabel blz. 37) niet op tot het totaal dat 
daar vermeld staat. Wij vragen het MRA Bureau om bij volgende producten een 
stevige redactieslag te doen 

Door de grote tijdsdruk en het grote aantal verschillende partijen dat input levert voor 

de stukken komt het er niet altijd van om nog een uitgebreide redactieslag te slaan. 

Desalniettemin wordt voor het volgende werkplan en begroting gestreefd naar een 

vermindering van taal- en spellingsfouten, en kloppende cijfers. 
o Wij vinden dat in de begroting melding moet worden gemaakt van het overschot uit 

2017. Dat overschot maakt namelijk dat de begroting voor 2018 flink ruimer is 
geworden, wat nu nergens uit blijkt. Dit vertekent het meerjaren beeld. Tevens is 
afgestemd dat dit overschot, als het in 2018 niet opkomt, verrekend wordt met de 
bijdragen van de deelnemers. Dit heeft dus mogelijk gevolgen voor de bijdragen van 
de 36 deelnemers voor 2019 

In de verantwoording over 2018 zal separaat verantwoording worden afgelegd over de 

reguliere begroting en het herbestemde overschot. Voor het meer jaren beeld zal een 

oplossing worden gezocht die duidelijk inzichtelijk maakt waarom 2018 in zulke grote 

mate afwijkt van 2017 en 2019. 
o Wij zien dat er wordt ingezet om tot een integralere benadering te komen, mede naar 

aanleiding van zienswijzen bij eerdere P&C-producten. Toch blijft dit om aandacht 
vragen, zowel binnen de Platforms als tussen de Platforms. Als voorbeeld, uit de tekst 
wordt niet duidelijk hoe de actie rond Datacenters in platform Economie (€ pm) en 
dezelfde actie in platform Ruimte (€40.000) zich tot elkaar verhouden 

Vanuit het Platform Economie wordt het belang gezien van deze actie, die wel primair 

onder het Platform Ruimte valt. Vandaar dat het onder de begroting van het Platform 

Ruimte is opgenomen. De PM bij het Platform Economie is bedoelt om inzichtelijk te 

maken dat als aanvullende actie voor dit onderwerp vanuit Economisch perspectief 

wenselijk is, een bijdrage vanuit het budget voor urgente nieuwe projecten mogelijk is. 
o Zaanstad vindt het belangrijk dat de raadsleden goed aangehaakt zijn op wat er binnen 

de MRA gebeurt. De raad heeft enige raadsleden aangewezen als MRA-ambassadeur. 
Zij volgen de ontwikkelingen binnen de MRA en kunnen de andere raadsleden 
informeren en attenderen. Inmiddels zijn in er in de verschillende deelregio's 
vergelijkbare initiatieven. Voor het functioneren van de MRA zou het waardevol zijn 
als er vanuit deze initiatieven uitwisseling plaatsvindt. We zijn dan ook voorstander 



 

 
7 

van een MRA-klankbordgroep raadsleden, waarin deze uitwisseling kan plaatsvinden 
en verzoeken u deze te bevorderen 

De Agendacommissie heeft aangegeven deze ontwikkeling te volgen, in eerste instantie 

ambtelijk via het MRA Bureau. Zodra een MRA breed gedragen initiatief voor een 

klankbordgroep voor raads- en statenleden zich aandient, zal bekeken worden of en 

hoe dit een plek kan krijgen in de structuur van de MRA samenwerking. 

 

College van B&W Gemeente Beemster 
o De gemeente Beemster verwelkomt de uitvoering van het programma Metropolitaan 

Landschap. De MRA faciliteert hiermee een open dialoog over de positie en 
toekomstbestendigheid van het landelijk groen inclusief de productie van hoogwaardig 
voedsel voor de MRA, het dorpennetwerk en cultureel erfgoed. Dit vraagt visie en zicht 
op de eigen identiteit binnen de metropool 

o De gemeente benadrukt het belang van regionaal onderscheid: de eigenschappen van 
de nabije veenweidegebieden zijn niet overeenkomstig die van de Beemster 

Dit punt is meegegeven aan de programmamanager Metropolitaan Landschap. 
o De gemeente is voornemens om tezamen met de MRA, buurgemeenten en andere 

partners de kansen en opgaven te verkennen waarbij de verbindende factoren van de 
Stelling van Amsterdam en het regionale waternetwerk een sterk uitgangspunt bieden. 

Hiervan is kennisgenomen. 
o Beemster realiseert een ambitieus woningbouwprogramma. Evenwicht tussen de 

autonome vraag vanuit de lokale bevolking en het faciliteren van de vraag vanuit een 
groeiende economie van de MRA vraagt inzicht in de gewenste differentiatie. Visie 
hierop is van groot belang voor verbetering van wonen, werken, verkeer en sociale 
infrastructuur 

Dit punt is meegegeven aan de programmamanagers Bouwen en Wonen. 
o Verkeersveiligheid is niet alleen een item op de grote doorgaande wegen, maar steeds 

ook meer een aandachtpunt in het groene buitengebied en de dorpen. Met u vragen 
wij inzet om de hoognodige inrichtingsmaatregelen te kunnen uitvoeren. lnzet blijft 
gericht op (toeristische) bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

Dit punt is meegegeven aan de secretaris van het Platform Mobiliteit. 
o Duurzaamheid is een grote uitdaging voor de komende decennia. Afbouw van 

aardgasgebruik heeft ook gevolgen voor de energie- en warmtetransitie in Beemster 
die anders is dan in de dichte stedelijke omgeving. De productie van hernieuwbare 
energie vraagt daarbij extra aandacht wat betreft de gevolgen in het landschap 

Dit punt is meegegeven aan de programmamanagers Energietransitie en 

Metropolitaan Landschap. 
o Ook de bouwopgave in de regio en de productie van voedsel vragen voor Beemster 

een gedifferentieerde aanpak op het gebied van grondstoffen, waarmee uitvoering 
wordt gegeven aan de circulaire economie. 

Dit punt is meegegeven aan de programmamanager Circulaire Economie. 
o Biodiversiteit is niet alleen van belang voor de productie van hoogwaardig voedsel. Het 

geeft ook een aantrekkelijk landschap voor recreatieve mogelijkheden. Voortvarende 
inzet hierop is van belang voor een verdere - economische en ruimtelijke – 
ontwikkeling van de Metropool 

Dit punt is meegegeven aan de programmamanagers Toerisme en Metropolitaan 

Landschap. 
o Het dossier Onderwijs & Arbeidsmarkt vereist blijvende aandacht in de MRA. Een 

adequate aansluiting van de beroepsbevolking op de groeiende, innoverende en 
dikwijls veranderende bedrijvigheid in de regio is een voorwaarde voor een gezonde 
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economie. De gemeente stelt dat de begrotingspost daarom niet verminderd dient te 
worden t.o.v. 2018 

Dit is ingebracht in het Platform Economie: daar was men het met het voorstel eens, en 

er is daarom een begrotingswijziging doorgevoerd zodat het budget voor O&A weer 

400.000 bedraagt. 
o Het is nog onduidelijk in hoeverre de MRA invulling kan geven aan een Sociale Agenda 

in de metropoolregio. Afgezien van de actie in tabel 3.8 is het dossier nergens 
benoemd. Tevens is er geen geld voor gereserveerd. Deze tekortkoming is reeds 
eerder aan de orde gesteld en zal opnieuw worden ingebracht bij de herijking van de 
MRA-actiepunten. Het verdient aanbeveling hier al vast op te anticiperen en in de 
begroting tenminste een post op te nemen voor voorbereidingskosten om tot een 
realisering te kunnen komen. De gemeente verzoekt de MRA om meer duidelijkheid te 
verschaffen betreffende de opvolging 
Dit punt is meegegeven aan de projectleider voor de Nieuwe MRA Agenda. 

o Het MRA Bureau dient bij volgende producten een adequate redactie te hanteren. ln 
het document staan taal- en spellingsfouten en een groot aantal moeilijk leesbare 
zinnen en alinea's. Gezien het belang van een begroting als richtinggevend kader, acht 
de gemeente het belangrijk dat het toegankelijk is voor eenieder. Daarnaast kloppen 
de cijfers ook niet overal. Zo tellen de cijfers voor 2018 in de tabel vanaf blz.37 niet op 
tot het totaal dat daar vermeld staat 

Door de grote tijdsdruk en het grote aantal verschillende partijen dat input levert voor 

de stukken komt het er niet altijd van om nog een uitgebreide redactieslag te slaan. 

Desalniettemin wordt voor het volgende werkplan en begroting gestreefd naar een 

vermindering van taal- en spellingsfouten, en kloppende cijfers. 
o ln hoofdstuk 6 wordt nog een beschrijving gegeven van de taken van het MRA Bureau. 

Er zit geen additionele verhoging in de personeelskosten. Het is onduidelijk in hoeverre 
hierbij rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals de stijging van de 
loonkosten 

Vooralsnog is de begroting voor de personeelskosten van het MRA Bureau toereikend. 

De ontwikkeling van de loonkosten in relatie tot de begroting wordt nauwlettend in de 

gaten gehouden door de portefeuillehouder Financiën van de Agendacommissie. 

Mocht door stijgende personeelskosten (door de stijging van de loonkosten) de 

begroting niet meer toereikend zijn, dan zal dit tijdig worden gesignaleerd, en worden 

verwerkt in de begroting voor het daarop volgende jaar. 
o Een geactualiseerd overzicht in kleur van de voortgang van de acties uit de MRA 

Agenda is als bijlage bijgevoegd. Op een enkele plek wordt gesproken over de 
actualisatie van de MRA Actieagenda. Het verdient de voorkeur om hier een algemene 
paragraaf aan te wijden, daar de Actieagenda de leidraad is voor de regionale 
samenwerking 

Deze input wordt meegenomen voor het volgende Werkplan en Begroting. 
o Het meer dan goed betrekken van gemeenteraden in de MRA en die van Beemster in 

het bijzonder stellen wij op prijs. De wens is om dit de intensiveren.  

Ook voor de MRA blijft dit een van de speerpunten in de samenwerking.  Komend jaar 

zullen raads- en statenleden weer op verschillende manieren worden geïnformeerd en 

om input gevraagd. 
 

College van B&W Gemeente Almere 
o Geen bezwaar ten aanzien van het MRA Werkplan en Begroting 
o Zouden graag een korte bestuurlijke samenvatting zien aan het begin van het werkplan 
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Deze input wordt meegenomen voor het volgende Werkplan en Begroting. Er zal dan 

gekeken worden of er tot een nuttige samenvatting kan worden gekomen. 
o Dragen graag bij aan de nieuwe MRA Agenda, en gaan daar graag als college en als 

raad over in gesprek 

Hier is in het proces voor de nieuwe MRA Agenda ruimschoots in voorzien. 
o Hechten waarde aan een goed inhoudelijk gesprek tijdens congressen en conferenties 

van bestuurders of raads- en staten leden 
o In een volgende MRA Agenda zou meer aandacht moeten komen voor regionale 

economische verschillen en het versterken van de economische kansen van 
deelregio’s. Daarnaast zou er ook meer aandacht moeten zijn voor de afstemming van 
ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot andere beleidsterreinen 

Dit punt is meegegeven aan de projectleider voor de nieuwe MRA Agenda. 
o Vragen aandacht voor de Floriade in 2022, die kansen biedt voor regionale 

ontwikkeling en internationale profilering 

De Floriade staat bij de verschillende relevante programma’s nadrukkelijk op het 

netvlies. 
o Ook kunnen onderwerpen als de ontwikkeling van toerisme, sociale inclusiviteit, 

cultuur en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt prominenter worden 
betrokken in de Agenda 

Dit punt is meegegeven aan de projectleider voor de nieuwe MRA Agenda. 
o Verder ziet men graag dat er al in 2019 ruimte is voor eventuele nieuwe 

beleidsimpulsen als de actualiteit daar om vraag. Bijvoorbeeld voor de energietransitie 

Deze ruimte is er binnen zowel het Platform Ruimte als het Platform Economie, waar 

bedragen zijn gereserveerd voor urgente nieuwe / actuele projecten. 
Aanvullende input van de gemeenteraad van Almere: 

o De raad benadrukt het belang van een goede regionale mobiliteit, met daarbij in het 
bijzonder aandacht voor het maken van nadere afspraken met de regio en het rijk over 
een IJmeer verbinding en voor het invoeren van nachttreinen tussen Flevoland en de 
rest van de Randstad 

Dit punt is meegegeven aan de secretaris van het Platform Mobiliteit. 
o Inzet op de aansluiting tussen onderwijs- en arbeidsmarkt is een van de belangrijkste 

thema’s voor de MRA samenwerking in 2019. Verlaging van het budget hiervoor is dan 
ook onwenselijk. 

Dit is ingebracht in het Platform Economie: daar was men het met het voorstel eens, en 

er is daarom een begrotingswijziging doorgevoerd zodat het budget voor O&A weer 

400.000 bedraagt. 
o Versnelling van de woningbouw is een belangrijke zaak. Almere biedt goede 

mogelijkheden voor de regio hiervoor. Binnen de MRA moet wel gewaakt worden voor 
een goede spreiding van sociale woningbouw 

Dit punt is meegegeven aan de programmamanager Bouwen en Wonen. 
o Voor de (her) vestiging van bedrijven liggen goede kansen in Almere en in de deelregio 

Flevoland en dat geldt ook voor toerisme en recreatie 

Dit punt is meegegeven aan de secretaris van het Platform Economie en de 

programmamanager Toerisme. 
o Opgaven op het vlak van energie en klimaat vragen om een stevige aanpak, ook in 

relatie tot de betaalbaarheid en keuze mogelijkheden voor bewoners. Leefbaarheid is 
daarbij een serieus aandachtspunt, en kan ook een relatie gelegd worden met 
bodemdaling, maar meerdere MRA gemeenten (waaronder Almere) de komende jaren 
enorme uitdagingen in hebben op te lossen 
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Dit punt is meegegeven aan de projectleider van de nieuwe MRA Agenda. 
o Voor het opstellen van een nieuwe MRA-Agenda is het van belang om de resultaten en 

concrete opbrengsten van de huidige MRA Agenda te evalueren 

Dit punt is meegegeven aan de projectleider van de nieuwe MRA Agenda. 
 
Aangenomen motie uit de Provinciale Staten van provincie Noord-Holland: 

o Roepen op tot concretisering van de doelstelling van het bereiken van de top drie 
positie als uitgangspunt van alle maatregelen te nemen en het formuleren van 
meetbare resultaten op weg daar naar toe 
Deze input wordt meegenomen voor het volgende Werkplan en Begroting en is ook 
meegegeven aan de projectleider van de nieuwe MRA Agenda. 

o De reacties van de andere MRA partners en eventuele toezeggingen van de MRA-
organisatie terug te koppelen aan Provinciale Staten 

De Regiegroep heeft opdracht gegeven om alle wensen en opvattingen, en daarbij 

behorende vervolgacties te vatten in een notitie. Deze voorliggende notitie is hier de 

invulling van. 
 

College van B&W Gemeente Lelystad 
o verzoeken om ruimte in te lassen voor nieuw beleid. De begroting en werkplan 

borduren nog voort op de vele lopende acties en projecten, maar in het werkplan en 
begroting wordt nagenoeg geen capaciteit en middelen vrijgehouden voor nieuwe 
beleidsimpulsen. In die zin betreft het een conserverende begroting en werkplan met 
weinig ruimte voor vernieuwing 

Deze ruimte is er binnen zowel het Platform Ruimte als het Platform Economie, waar 

bedragen zijn gereserveerd voor urgente nieuwe / actuele projecten. Dit punt is ook 

meegegeven aan de projectleider van de nieuwe MRA Agenda, zodat ook in dat traject 

bekeken kan worden hoe dit een plaats kan krijgen. 
o er wordt in de stukken veel aandacht besteed aan grote transitieopgaven als energie 

en circulaire economie. Een andere grote transitie die momenteel gaande is vind nog 
weinig weerklank: de enorme (ruimtelijke) uitsortering die nu gaande is op het gebied 
van wonen en werken. Als gevolg van prijseffecten en beleidskeuzes als ‘ruimte voor 
de stad’ is een enorme transitie gaande tussen de kern van de MRA en de omliggende 
regio’s. Aandacht is gewenst voor deze herverdelingsvraagstukken 

Dit punt is meegegeven aan de secretarissen van het Platform Ruimte en het Platform 

Economie. 
o veel vraagstukken binnen de MRA vragen om een integrale benadering op het gebied 

van wonen, werken, mobiliteit, enzovoort. Toch zijn de belangen en samenwerking op 
het gebied van mobiliteit binnen de MRA anders ingericht. Er is een verkeer en 
vervoerregio die een kleiner gebied bestrijkt dan de MRA. Ook het platform mobiliteit 
is niet breed in de MRA vertegenwoordigd. Dit is niet goed voor de integrale 
samenwerking in de MRA op andere dossiers. Het zou goed zijn om hier in 2019 
aandacht voor te hebben en met oplossingen te komen 

Dit punt is meegegeven aan de secretaris van het Platform Mobiliteit. Het Platform 

gaat zelf over wie wel of zitting hebben in het Platform. 
o Lelystad draagt graag bij aan de nieuwe MRA Agenda, en gaan daar als college en raad 

graag over in gesprek.  
o in de volgende MRA Agenda zouden de volgende onderwerpen prominenter mogen 

terug komen: meer aandacht voor regionale economische verschillen en het 
versterken van de economische kansen voor deelregio’s en afstemming van de 
ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot andere beleidsterreinen. Daarnaast kunnen ook 
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onderwerpen als de ontwikkeling van toerisme, sociale inclusiviteit, cultuur en de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt prominenter worden betrokken in de 
nieuwe MRA Agenda 

Dit punt is meegegeven aan de projectleider van de nieuwe MRA Agenda. 
 

Gemeenteraad gemeente Haarlem 
o de gemeente Haarlem ondersteunt het voornemen om de governance van de 

Vervoerregio vervroegd te evalueren 

Hiervan is kennis genomen. 
o ze bepleiten de noodzaak tot het verbeteren van de bereikbaarheid van Haarlem 

Dit is meegegeven aan de secretaris van het Platform Mobiliteit. 
o ze verzoekt tot toetreding tot de Vervoerregio 

Dit is meegegeven aan de secretaris van het Platform Mobiliteit. Wie wel of geen 

onderdeel uitmaakt van de Vervoerregio is aan de leden van de Vervoerregio, de 

betreffende gemeente zelf en de provincie waar de betreffende gemeente in ligt. In dit 

geval dus de Vervoerregio, gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland. 
o ze verzoekt tot toetreding van het Platform Mobiliteit 

Dit punt is meegegeven aan de secretaris van het Platform Mobiliteit. Het Platform 

gaat zelf over wie wel of zitting hebben in het Platform. 
o ze ondersteunt onderzoeken naar de haalbaarheid van een lightrail verbinding in de 

regio 

Dit is meegegeven aan de secretaris van het Platform Mobiliteit. 
 

 


