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Samenvatting:
Het MRA Bureau heeft onlangs het MRA Werkplan 2020 en de bijbehorende begroting

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

Het college vezoekt de gemeenteraad tot bespreking van de betreffende documenten

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

ter behandeling in diens vergadering van 18 oktober a.s.
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Middenbeemster, 24 september 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

De MRA Regiegroep zal op 18 oktober a.s. het MRA Werkplan en de begroting voor 2020

bespreken. ln aanloop daarnaartoe worden de deelnemende overheden, zo ook Beemster,

uitgenodigd deze documentatie te bespreken en een zienswijze in te dienen.

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.

Actualisatie MRA Aqenda
Momenteel vindt de actualisatie van de MRA Agenda plaats, welke naar verwachting eind dit
jaar afgerond wordt. Mogelijkenrvijs vereist de nieuwe Agenda een andere budgetverdeling.
De MRA Regiegroep heeft daarom de wens uitgesproken om flexibiliteit te hanteren:

mogelijke wijzigingen in het werkplan en de begroting kunnen naderhand voorgelegd worden.

Deze eventuele wijzigingen worden dan ter vaststelling geagendeerd in de MRA Regiegroep

van april 2020.
Hoewel het binnen de venruachting valt dat de huidige koers van de MRA, oftewel de context

van dit samenwerkingsverband, op korte termijn weinig zal veranderen en daarmee de

uitvoeringsprogramma's in deze of in aangepaste vorm voortgezet worden, is het te betreuren

dat op moment van vaststelling van het werkplan en de begroting nog geen definitief zicht is

op de uiteindelijke inzet van middelen.
Daarnaast zijn er verschillende trajecten, waaronder de MRA Verstedelijkingsstrategie, het
programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (een gezamenlijke uitvoering door het Rijk

en de MRA) en het investeringsfonds MRA lnvest, die parallel aan de agenda-actualisatie
worden geformuleerd. Daarnaast zal de MRA Regiegroep tegelijkertijd met de vaststelling

van dit werkplan en de begroting in oktober het MRA Evaluatierapport bespreken en mogelijk

opdracht geven om een uitwerkingstraject van de aanbevelingen van dit rapport te starten.

De definitieve afstemming tussen deze elementen en de agenda zal waarschijnlijk eind dit
jaar moeten plaatsvinden wanneer niet alle genoemde trajecten afgerond zijn, met als gevolg

een kort tijdsbestek tot aan de voorgenomen vaststelling van de geactualiseerde agenda

alsmede de eerder genoemde hoogstwaarschijnlijke begrotingswijziging in voorjaar 2020.
De huidige MRA Agenda betreft het tijdsbestek2016-2020, wat suggereert dat er ruimte voor
uitloop is in het komende jaar om de vernieuwing van de MRA Agenda adequaat te

realiseren. De gemeente geeft het MRA Bureau dit perspectief graag mee ten behoeve van

een ordentelijke organisatie van dit ongetwijfeld complexe actualisatieproces.
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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.

Platform Economie
De venryachting is dat de nieuwe MRA Agenda andere accenten zal leggen op gebied van
Economie. De organisatie wendt enkele voorbeelden aan: een (door)ontwikkeling binnen het
programma Plabeka om de bedrijvigheid meer uit te spreiden in de metropoolregio, en
'gerichte acties' binnen het programma Ondenryijs & Arbeidsmarkt om de krapte op de
arbeidsmarkt tegen te gaan. Deze voornemens zijn waardevol voor de gemeente alsmede de
regio Zaanstreek-Waterland: het potentieel van economische ontwikkeling in dit gebied,
gesitueerd in het noorden van de MRA en nabij de dynamiek van Noord-Holland Noord is

groot en kan profiteren van ondersteuning uit de MRA om samenwerking tussen gemeenten,

markt en kennisinstellingen nog verder te brengen. Daarbij vraagt de gemeente zich af hoe

het werkplan zich verhoudt tot MRA lnvest, en ziet uit naar meer informatie over dit
grootschalig in itiatief.
Het programma Voedsel Verbindt wordt niet (specifiek) benoemd in het werkplan en de
begroting. Dit programma is van waarde voor de gemeente Beemster en diens ingelegen
agrarische sector. ln de schriftelijke reactie zal dit belang van een voortgaande ondersteuning
van het programma door de MRA benadrukt worden.

Platform Ruimte
ln de begroting van dit platform wordt ongeveer 25o/o vãn het budget gereserveerd voor de
verwachte wijzigingen die volgen uit de nieuwe MRA Agenda en de Verstedelijkingsstrategie
Ervan uitgaande dat dit percentage gebaseerd is op een realistische berekening, acht de
gemeente het verstandig om niet bij voorbaat het gehele budget uit te putten, en stelt zij de
vraag of de andere platforms een soortgelijke afweging hebben gemaakt. Daarnaast had de
gemeente graag een indicatie gezien van de kosten; welke zaken (programma's, acties
enzovoort) worden bekostigd met deze middelen?
Tenslotte stelt de gemeente de vraag of de recente PAS-kwestie en de ongetwijfelde invloed
hiervan op verschillende bouwprojecten in de MRA zal leiden tot veranderende keuzes in

budgetallocatie van de MRA.

Platform Mobiliteit
Hoewel dit platform zelf over geen middelen beschikt (i.v.m. de BDU-structuur), vindt er een

nauwe afstemming plaats tussen dit platform en de andere, alsmede tussen de verschillende
overheden in de MRA op gebied van mobiliteit en infrastructuur. De organisatie ven¡vacht

bovendien een intensivering van dit dossier op metropoolregioniveau in de komende jaren;

met name het eerder genoemde programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) het
OV Toekomstbeeld en de Verstedelijkingsstrategie zullen vormgeven aan de uitvoering van
dit platform alsmede de MRA-samenwerking als geheel. Op dit moment kan geen nader
inzicht geboden worden in het werkplan voor 2020 omdat dit afhankelijk is van besluitvorming
in het BO MIRT van later dit najaar.
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Tenslotte acht de gemeente het belangrijk dat de MRA naast grootschalige projecten zoals
knooppuntontwikkeling, bereikbaarheid tussen de economische centra en de opschaling van
het OV-netwerk het belang van bereikbaarheid van en binnen het landelijk gebied borgt.

Sociaal-maatschappeli ik com ponent

Tenslotte besteedt de gemeente aandacht aan de ontwikkeling van een sociaal-
maatschappelijk oogmerk in MRA-verband. Wat is er sinds vorig jaar uitgewerkt dan wel
besloten; wat kan de MRA-organisatie hierover melden?
Met de binnenkort te verschijnen vernieuwde MRA Agenda wordt hierop wellicht antwoord
gegeven, maar het is wenselijk dat ten tijde van de gevraagde instemming met het werkplan
voor het komende jaar een duiding gegeven wordt.

Oplossi ngsrichti ngen :

- Door middel van een schriftelijke reactie op het werkplan en de begroting zal de
gemeente de genoemde opmerkingen en suggesties inbrengen.

- De aandachtspunten in deze zienswijze kunnen zowel via de ambtelijke als bestuurlijke
kanalen benadrukt worden.

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 zo ook de ingelegen
gemeenten.
Binnenkort wordt een overzicht van de resultaten op gemeentelijk en regionaal niveau
gepubliceerd door het MRA Bureau.

Fi nanciële consequenties/risico's :

ln verband met toegenomen kosten die gebaseerd worden op de jaarlijkse inflatiecorrectie
(waaronder de salariëring van het personeel van het MRA Bureau en de huisvesting van
laatstgenoemde organisatie) is het voorstel om per 2020 de gemeentelijke bijdrage per

inwoner te verhogen met het inflatiecijfer voor 2018 (1,72o/o).

De bijdrage voor 2020 wordt daardoor € 1,53 per inwoner, oftewel een toename van € 0,03
t.o.v. 2019.
Voor Beemster is het totaalbedrag daardoor (peildatum 1 januari 2019;9.748 inwoners) voor
2020 € 14.914. Dit bedrag is opgenomen in de meerjarenbegroting.

Communicatie:
- De gemeenteraad wordt geïnformeerd 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 geïnformeerd over de zienswijze van

Beemster;
- De andere gemeenten uit de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland worden geinformeerd

over de zienswijze van Beemster.
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Monitori ng/eval uatie :

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
raadsledenbijeenkomsten.

Voorstel:

lnstemmen met het werkplan en de begroting voor het jaar 2Q20 van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) en instemmen met de schriftelijke zienswijze van het college hierop.

Burgemee n uders va Beemster

Ç",%n,ÞA.J van Beek H.C
burgemeester

Biilaqen:
- raadsbesluit
- MRA werkplan en begroting 2020
- concept zienswijze

secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019,

BESLUIT:

ln te stemmen met het werkplan en de begroting voor het jaar 2020 van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) en in te stemmen met de voorgestelde schriftelijke zienswijze van het
college hierop.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 15 oktober 2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


