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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer 1333341 

Bijlage(n) div. 

Onderwerp Voorstel regiegroep MRA voor de versterkte samenwerking 

in de MRA 

 

Middenbeemster, 8 november 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

De voorzitter van de bestuurlijke regiegroep versterking samenwerking Metropool Regio 

Amsterdam (MRA), de heer E. E. van der Laan, heeft op 26 oktober 2016 een definitief 

voorstel voor de versterkte samenwerking aan alle colleges van de Metropool Regio 

Amsterdam voorgelegd. De deelnemers van de MRA, colleges van de deelnemende 

gemeenten en van de provincies Noord- Holland en Flevoland, evenals het openbaar 

lichaam Vervoerregio Amsterdam, zijn voornemens om de samenwerking op 

Metropoolniveau te verstevigen en de samenwerking tussen alle deelregio's te verbeteren. 

Daardoor worden alle deelnemers goed betrokken en kunnen alle partijen bijdragen aan de 

regionale opgaven. De uitvoering van de ambitieuze MRA- Agenda en de werkplannen 

vraagt om een degelijke organisatie en financiering. Het college heeft ingestemd met dit 

voorstel van de regiegroep en legt hierbij dit voorstel ter besluitvorming aan u voor. 

 

Oplossingsrichtingen 

 

Het voorstel voor de versterkte samenwerking MRA 

De deelnemers aan de MRA zijn voornemens om de samenwerking op metropoolniveau te 

verstevigen en de samenwerking tussen de deelregio’s te verbeteren. Daardoor worden alle 

deelnemers goed betrokken en kunnen alle partijen bijdragen aan de regionale opgaven.  

De uitvoering van de ambitieuze MRA-Agenda en de werkplannen vraagt om een degelijke 

organisatie en financiering. Onderstaand is de hoofdlijn van het voorstel van de bestuurlijke 

regiegroep samengevat: 

 

De MRA-Agenda is het inhoudelijke kader voor de samenwerking. Essentieel onderdeel voor 

versterking van de governance is een voorstel om de positie van raden en staten te 

versterken. 

 

Over de manier waarop de 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio i.o. 

samenwerken, maken de deelnemers bestuurlijke afspraken in een convenant. Het 

convenant is geen contract, maar evenmin vrijblijvend. De ondertekenende colleges van 

gemeenten en provincies en de Vervoersregio verbinden zich zo aan het samenwerken in de 

MRA. 

 



 2 van 4 
 

De platforms van portefeuillehouders op het niveau van de metropool zijn de inhoudelijke 

pijlers onder de samenwerking. Er wordt nader onderzocht hoe deze platforms voor ruimte, 

economie en mobiliteit zich verhouden tot de portefeuillehouders overleggen over wonen, 

duurzaamheid en landschap. 

 

Het huidige MRA-bestuur (de MRA4) wordt vervangen door een agendacommissie en er 

wordt een bestuurlijke regiegroep ingesteld die functioneert als algemeen bestuur om 

gezamenlijk de samenwerking te monitoren. De raad heeft hier al eerder mee ingestemd. 

 

Er is een voorstel uitgewerkt voor de oprichting van een klein (7 fte) ondersteunend MRA 

Bureau dat gebruik maakt van de rechtspersoonlijkheid van de gemeente Amsterdam en op 

de Zuidas gehuisvest wordt bij andere regionale organisaties. 

 

Ter bekostiging van de regionale activiteiten uit de werkplannen van de platforms en de 

gezamenlijke activiteiten, zoals bijeenkomsten, onderzoeken en ambtelijke ondersteuning is 

een bijdrage aan de deelnemende gemeenten van €1,50 per inwoner gevraagd. De 

provincies is gevraagd hetzelfde te betalen als de grootste stad in hun gebied. 

 

Betrekken van raden en staten 

De rol van raden en staten is een expliciet onderdeel van het voorstel versterkte 

samenwerking MRA. De verwachting is dat het betrekken van de raden nog meer gestalte 

krijgt op basis van voortschrijdende inzichten. Het MRA-Bureau zal raden en staten daarbij 

waar mogelijk ondersteunen. Hiervoor worden met de griffiers van de betrokken gemeenten 

nadere voorstellen ontwikkeld. In ieder geval wordt alle relevante informatie openbaar en is 

deze gemakkelijk te vinden op de MRA-website. Jaarlijks worden door de colleges het 

jaarverslag van de MRA en het programma van het volgende jaar aan alle raden en staten 

voorgelegd. De raden en staten kunnen tijdens deze bespreking opgeven over welke 

onderwerpen zij geïnformeerd willen worden en bij welke onderwerpen zij actief betrokken 

willen worden. Het convenant voorziet in een consultatieprocedure hiervoor.  

 

Het op te richten MRA-Bureau zal het bestaande overleg van griffiers ondersteunen en een 

centrale rol hebben bij het coördineren van de informatievoorziening voor raden en staten. 

Het MRA-Bureau krijgt budget om jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor raden en staten te 

organiseren.  

 

Verschillende raden in de regio buigen zich momenteel over hun rolopvatting en de 

gewenste betrokkenheid bij de MRA. Ook neemt de MRA deel aan een landelijke proeftuin 

‘Maak Verschil’ over hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische 

ontwikkeling.  

 

Planning en vervolg 

Het definitieve voorstel voor de versterkte samenwerking is door middel van bijgaande brief 

voorgelegd aan de colleges van alle 32 gemeenten, de twee provincies en de Vervoerregio.  

 

De voorzitter van de regiegroep heeft  de betrokken colleges gevraagd om het voorstel te 

delen met hun volksvertegenwoordigers en om een afschrift te sturen van het collegebesluit 

om deel te nemen aan de versterkte samenwerking.  

 

In oktober zal het MRA-Bureau starten met de voorbereidingen voor de werving en selectie 

van het personeel en de opbouw van de organisatie. Dat is noodzakelijk om te voorkomen 



 3 van 4 
 

dat er gaten vallen in lopende MRA-programma’s en -projecten. De officiële start van de 

versterkte samenwerking en het MRA-Bureau is op 1 januari 2017. 

 

Besluit college van burgemeester en wethouders 

Op 8 november 2016 heeft het college besloten om: 

1. Kennis te nemen van de brief van de voorzitter van de bestuurlijke regiegroep versterken 

samenwerking Metropool Regio Amsterdam en het Convenant. 

2. In te stemmen met: 

- Voor 1 december 2016 dit definitieve voorstel van de regiegroep te delen met de raad 

ten behoeve van besluitvorming door de raad. 

- De voorzitter van de bestuurlijke regiegroep schriftelijk te informeren over het 

collegebesluit en het besluit van de raad met betrekking tot het Voorstel voor de 

versterkte samenwerking MRA 

- De reservering van € 1,50 per inwoner voor de financiering van de MRA 

samenwerking vanaf 2017 vast te leggen ten laste van het budget voor de 

financiering van de samenwerking in de MRA 

 

Meetbare doelstellingen 

- Per 1 januari 2017 herijking van de inrichting van de platforms en portefeuillehouders 

overleggen in de MRA. 

- Inrichting van een klein, ondersteunend MRA Bureau (7 fte). 

- De raad is betrokken in de vorm van schriftelijke informatie en bijeenkomsten. 

 

Financiële consequenties 

Geen. Het budget voor de financiering van de samenwerking in de MRA is in juni van dit jaar 

reeds beschikbaar gesteld door de raad. Dit is opgenomen in het besluit over het  concept- 

voorstel voor het versterken van de samenwerking in de Metropoolregio van 14 juni 2016. 

 

Overige consequenties 

Geen 

 

Monitoring evaluatie 

- De samenwerking binnen de MRA maandelijks als vast agendapunt voor de relevante 

wethouders overleggen. 

- De samenwerking binnen de MRA maandelijks als vast agendapunt voor de college 

vergaderingen. 

- Het jaarverslag van de MRA en het programma van het volgend jaar agenderen in het 

college en voorleggen aan de raad. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Kennis te nemen van de brief d.d. 26 oktober 2016 van de voorzitter van de bestuurlijke 

regiegroep versterken samenwerking Metropool Regio Amsterdam en het Convenant 

2. In te stemmen met: 

- Het voorstel van de voorzitter van de regiegroep om deel te nemen aan de versterkte 

samenwerking in de MRA  

- Kennis te nemen van het besluit van het college van de gemeente Beemster 
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- Op korte termijn werken college en raad de actie “het betrekken van de raad” uit 1.  

- Vanaf 1 januari 2017 €1,50 per inwoner van de gemeente Beemster te reserveren 

voor de financiering van de MRA samenwerking.  

 

Communicatie/Participatie 

Persbericht.  

                                                
1
 Dit betreft de wijze waarop het college en raad samenwerken in de lokale en deelregionale 

(Zaanstreek- Waterland) inzet en samenwerking met de MRA. 


