
 

Beantwoording vragen MRA Invest – regionale raadsledenbijeenkomst 23 september 2020 
 
Vragen: 
 

1. Welk percentage van de gemeenten in de overige gebieden die al meedoen aan MRA Invest 
doen er aan mee? 

Reactie: 
Op 24 september heeft de commissie FEZ Invest-MRA besproken met de wethouder. 
Op dit moment hebben de meeste grote gemeenten in de MRA een positieve grondhouding. Wel 
moet dit nog in de gemeenteraden besproken worden. De verwachting is dat de grote en andere 
gemeenten gezamenlijk circa € 20 tot 25 mln zullen bijdragen. In Ouder-Amstel en Uithoorn 
heeft de gemeenteraad ingestemd met deelname in Invest-MRA. 
De drie grote gemeenten in NHN vormen samen met 3 kleinere gemeenten de groep die het 
proces in NHN vorm geeft. 

 
2. In termen van risicopositie. Wat betekent deelname voor de gemeente?      
Reactie: 
Deelname van gemeente betekent een investering in het Invest-MRA fonds. De gemeente krijgt 
aandelen en procentuele zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering. 
De verwachting is dat het een revolverend fonds is, d.w.z. dat de investering van de gemeente 
terug komt naar de gemeente over circa 25 jaar. De kosten van fondsmanagement worden 
gedekt door het fondsvermogen. Het rendement op het fonds moet minimaal de kosten van 
fondsmanagement goed maken. 
Afhankelijk van de risico perceptie van de gemeente kan overwogen worden om een risico 
reserve aan te houden ter afdekking van eventuele risico’s als niet de hele investering terug komt 
naar de gemeente. 
 
3. Invest: 

Uw commentaar op Financiering MRA Agenda 2.0 – Geld en opgaven voor het MRA  
1. de aanbevelingen om de lokale belastingen/lasten voor de inwoners te verhogen 

zoals: 
o Extra verhoging belasting waterschap 

o Extra verhoging van de OZB 

o Afromen van verdiencapaciteit duurzame energie, bv. door een extra 
‘afdracht’ voor zonneparken 

o Verhoging van de lokale Toeristenbelasting 

o Invoering van een Baatbelasting. 
Waarom de MRA zich zo nadrukkelijk met ‘belastingen’ van gemeente bezig houden? 

                Reactie: 
                Deze vraag heeft niet met Invest-MRA te maken? 
                Volgens mij gaat de MRA niet over de lokale belastingen van een gemeente. 
 

4. Zijn al deze belastingen nodig om de plannen van MRA te financieren 
Reactie: 
Deze vraag heeft niet met Invest-MRA te maken? 

 
Nadere informatie, bv. samenvatting, FAQ en presentatie kunt u vinden op de website van Invest-
MRA: https://www.invest-mra.nl/ 
 
 

 

https://www.invest-mra.nl/

