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Samenvatting:
Het MRA Bureau heeft onlangs het MRA Werkplan 2019 en de bijbehorende begroting

toegestuurd aan de raden en colleges van de MRA-overheden.

Het college verzoekt de gemeenteraad tot bespreking van de betreffende documenten

alsmede in te stemmen met een schriftelijke zienswijze aan de Bestuurlijke Regiegroep MRA

waarin de gemeente Beemster aandachtspunten indient voor een nadere uitwerking en de

uitvoering van de MRA-samenwerkingsagenda.

Onderwerp:
Werkplan en begroting 2019 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
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Middenbeemster, 4 september 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Het college verzoekt de gemeenteraad hierbij om bespreking van het MRA-werkplan 2019 en
de bijbehorende begroting alsmede in te stemmen met een schriftelijke zienswijze aan de
Bestuurlijke Regiegroep MRA.

lnleiding en probleemstelling:

De gemeente Beemster zijnde een MRA-deelnemer wordt uitgenodigd een zienswijze op het
jaarlijkse werkplan en de bijbehorende begroting in te dienen.
De Bestuurlijke Regiegroep MRA bespreekt op 10 oktober a.s. de ingebrachte reacties voor
het MRA werkplan en de begroting 2019 en wordt verzocht om de laatstgenoemde twee
documenten vast te stellen.
Nota bene: de MRA is een informeel samenwerkingsverband en geen gemeenschappelijke
regeling. De formele besluitvorming ligt bij de individuele gemeenten. De Bestuurlijke
Regiegroep MRA fungeert praktisch als Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt
gevormd door de Agendacommissie MRA.

Hieronder volgen per platform dan wel dossier aandachtspunten bij het betreffend werkplan
en de begroting die de gemeente Beemster de Bestuurlijke Regiegroep voorlegt in de
schriftelijke zienswijze.

1. Platform Economie

ln het algemeen kan worden opgemerkt dat de economie het goed blijft doen in de MRA. Er
is sprake van groei en dalende werkloosheid. Echter, er blijven twee belangrijke knelpunten:
de sterke druk op de stad Amsterdam en daarmee het toenemend belang van regionale
spreiding en de toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt.

De actualiteit vraagt om aanscherpingen. De thema's transitie naar circulaire economie en
internationalisering (mede door de komst van het Europees Medicijn Agentschap) vragen
extra aandacht en investeringen. Dit heeft geleid tot een verschuiving van de budgetten wat
tot een neenvaarts effect heeft geleid voor de post Ondenrvijs en Arbeidsmarkt (van € 400.000
naar € 250.000).
ln het portefeuillehoudersoverleg Economie van deelregio Zaanstreek-Waterland is hierop
negatief gereageerd, daar er nog een behoorlijke divergentie aanwezig is in de aansluiting
tussen ondenruijs en arbeidsmarkt waarin geinvesteerd moet worden. Op blz. 25 van de
begroting stelt de MRA dat de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel
cruciaal is om de energietransitie te bereiken. Juist dit zou betekenen dat het van belang is

om te blijven inzetten op onderwijs/arbeidsmarkt.
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Tenslotte benadrukt de gemeente Beemster het belang van hantering van de Visie Economie

ZaWa voor de doorvertaling van de MRA-acties op gebied van economie naar het niveau van

de deelregio en de daarin gelegen gemeenten. Dit betekent onder andere een regionaal

afgestemd toerismebeleid voor de spreiding van (hoogwaardig, gepast) bezoekers aan het

landelijk groen en cultureel erfgoed, en de adequate aansluiting van de beroepsbevolking op

de groeiende bedrijvigheid in deze regio, waarbij het behoud dan wel de doorontwikkeling van

het agrarisch ondernemerschap (waarvan een groot deel diepe wortels heeft in het gebied)

aandacht verdient.

2. Platform Ruimte:

Het thema Ruimte is veelomvattend. De opgaven voor woningbouw, energietransitie, het

landschap, klimaatadaptie hebben ruimtelijke consequenties en verdienen een integrale

benadering.

De gemeente Beemster venrvelkomt de uitvoering van het programma Metropolitaan

Landschap. Het faciliteert een open dialoog over de positie en toekomstbestendigheid van

het landelijk groen inclusief de landbouw, het dorpennetwerk, cultureel erfgoed en erkenning
van de verschillende landschapstypen. Wel benadrukken wij het belang van regionaal

onderscheid: de eigenschappen van de nabije veenweidegebieden zijn niet overeenkomstig

die van de Beemster. Wijzijn 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.

3. Platform Mobiliteit

De samenwerking binnen dit platform kent een andere insteek. Het gaat om de vormgeving

en financiering van grote projecten op de schaal van de MRA en overleg met partners die op

nationale schaal opereren. De Vervoerregio is er immers voor de verkeers- en vervoerstaak.

Er vindt overigens nauwe samenwerking en afstemming plaats met de Vervoerregio.

Daarnaast zal het recentelijk gestarte portefeuillehoudersoverleg Bereikbaarheid Zaanstreek-

Waterland een platform bieden om tezamen met de buurgemeenten de rol van
(veranderende) mobiliteit te verkennen alsmede zich te buigen over de problematiek omtrent

toenemende verkeersbewegingen zowel binnen als buiten het stedelijk gebied.

4. Sociaal

Het is nog onduidelijk in hoeverre de MRA invulling kan geven aan een 'Sociale' agenda in de

metropoolregio; ongeveer één jaar na aankondiging van het voornemen tot een verkenning

hieromtrent is er geen nieuwe informatie beschikbaar. Afgezien van de actie in tabel 3.8 is het

dossier nergens benoemd. Tevens is er geen geld voor gereserveerd.
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Momenteel vindt er, afgezien van de gebruikelijke samenwerkingsverbanden e.d. binnen

Zaanstreek-Waterland en de individuele gemeenten, geen koppeling plaats tussen het

maatschappelijk domein en de MRA-thema's. De toegevoegde waarde zito.a. in een
regionale agenda voor de woningprogrammering (w.o. aanbod van betaalbare
koopwoningen, sociale huur en typen woonmilieu) en het reeds geÏnitieerde programma

Onderwijs & Arbeidsmarkt.

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.

5. Overige zaken

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.
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.
De Agendacommissie gaat meer inzetten op de belangenbehartiging in Europa en de

lobby. ln het overzicht op blz. 36 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 75.000. ln het

navolgende overzicht is dat bedrag niet terug te vinden.
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.

Concluderend
De raad wordt voorgesteld om overwegend positief te reageren met een aantal

kanttekeningen waaronder de volgende:
- Om bijeen aantal MRA-producten een adequate redactie te hanteren (zie bijoverige

zaken).
- Dat bij economie de post onderwijs en arbeidsmarkt niet verminderd dient te worden ten

opzichte van de begroting 2018.
- De voortgang en ondersteuning van de energietransitie aandacht verdient.
- De gemeente met belangstelling uitziet naar de uitvoering van het programma

Metropolitaan Landschap en zich als proactief partner opstelt.
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De aansluiting op de actualisatie van de Actieagenda in de tekst meer aandacht behoeft.
Het ontbreken van de Sociale Agenda als een gemis wordt ervaren.

Oplossi ngsrichti ngen :

Door middel van een schriftelijke reactie op het werkplan en de begroting zal de gemeente de
genoemde opmerkingen en suggesties inbrengen voor een verbeterde uitvoering van de

MRA-samenwerking.
Via de ambtelijke en bestuurlijke kanalen kan een soortgelijk signaal gecommuniceerd

worden.
Aandachtspunt hierbij is de lopende actualisatie van de MRA Agenda. Het afgeven van een
duidelijk signaal helpt bij het herzien van de regionale thema's en daaruit volgende acties,
programma's en allocatie van beschikbare middelen.

Meetbare doelstel lingen :

De deelname aan de MRA is van toegevoegde waarde voor met name de ruimtelijke,
economische en maatschappelijke ontwikkeling van deze regio en de ingelegen gemeenten

De gemeente Beemster vindt aansluiting bij de MRA Agenda o.g.v. met name het regionale
toerismebeleid en de uitvoering van het programma Metropolitaan Landschap en

aanverwante acties zoals klimaatadaptie en circulaire economie.

Fi nanciële consequenties/risico's :

De bijdrage valt binnen de meerjarenbegroting 2019-2022.
De gemeentelijke bijdrage aan de MRA bedraagt €1,50 per inwoner (peildatum 1 januari

2018;9.550 inwoners). Het totaalbedrag voor de gemeente Beemster voor deelname in 2019
is € 14.325.

Communicatie:

- De gemeenteraad wordt geìnformeerd over de zienswijze van het college via het
raadsvoorstel en de schriftelijke reactie aan de Bestuurlijke Regiegroep (zie bijlage);

- De MRA wordt via de Bestuurlijke Regiegroep geihformeerd over de zienswijze van
Beemster;

- De MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland wordt via het ambtelijk coördinatieteam
geïnformeerd over de zienswijze van Beemster.

Mon itori ng/evaluatie :

De voortgang en resultaten van de MRA-samenwerking worden in het voorjaar schriftelijk
gecommuniceerd door het MRA Bureau.
Daarnaast wordt verslag gedaan van de verschillende MRA Agenda-acties en programma's

in de desbetreffende bestuurlijke overleggen alsmede raadscommissies en regionale
raadsleden bijeenkomsten.
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Voorstel:

- lnstemmen met het werkplan en begroting voor het jaar 2019 van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA);

- lnstemmen met de voorgestelde schriftelijke zienswijze op dit werkplan en begroting

van Beemster,nB

0ugw
A.J
burgemeester

Beek H P. van Duivenvoorde
secretaris

Bijlagen:
- Raadsbesluit.
- MRA Werkplan en Begroting 2019.
- Schriftelijke zienswijze aan de Bestuurlijke Regiegroep MRA betreffende het genoemde

werkplan en de bijbehorende begroting.
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2018,

BESLUIT:

ln te stemmen met het werkplan en begroting voor het jaar 2019 van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA).

ln te stemmen met de voorgestelde schriftelijke zienswijze op dit werkplan en begroting

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 25 september 2018

A.J.M. van Beek
voozitter

M. Timmerman
griffier


