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Onderwerp Definitieve Meerjarenbegroting 2021 - 2024 

 

Geachte deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam,  

 

 

Met groot genoegen stuur ik u de definitieve versie van de Meerjarenbegroting 2021-

2024 van de Metropoolregio Amsterdam, die u ter instemming in uw College of raad of 

Staten kunt bespreken. 

 

Over de conceptversie van de Meerjarenbegroting heeft u als deelnemers een intensief 

gesprek gevoerd, getuige de grote hoeveelheid wensen en opvattingen die we hierop 

hebben ontvangen. Uit deze reacties is een grote betrokkenheid bij de regionale 

samenwerking in de MRA gebleken. Ik dank u daarom namens de gehele Algemene 

Vergadering voor alle wensen en opvattingen die u met ons heeft gedeeld. In het 

overgangsjaar waarin we met elkaar verkeren is het niet eenvoudig om goed zicht te 

houden op wat we met elkaar hebben afgesproken in de Samenwerkingsafspraken. Des 

te waardevoller zijn alle reacties die we van u hebben ontvangen. Zo houden we elkaar 

scherp, en houden we oog op ons uiteindelijke doel: gezamenlijk inhoudelijke resultaten 

boeken in de regionale samenwerking. 

 

Al uw wensen en opvattingen zijn besproken in de Algemene Vergadering van 21 

september jongstleden. Daar zijn op voorstel van het Bestuur afspraken gemaakt over 

welke acties te ondernemen naar aanleiding van de ingekomen wensen en opvattingen. 

Het resultaat hiervan is gevat in de ‘nota van beantwoording’ die u als bijlage bij deze 

brief aantreft. Naar aanleiding van deze nota zullen daarnaast nog een aantal andere 

acties worden opgepakt. Allereerst deze brief, waarin we een aantal zaken (waaronder 

het verdere proces) nader toelichten. Daarnaast zal ook een brief worden opgesteld met 
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daarin de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende MRA 

Agenda. Deze brief is ten tijde van het verzenden van de definitieve versie van de 

Meerjarenbegroting nog niet gereed, maar zal zo spoedig mogelijk worden nagezonden. 

 

Overzicht van de ‘P&C-cyclus’ van de MRA 

In de Samenwerkingsafspraken is de zgn ‘planning & control’ cylcus gewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande convenant. Door het overgangsjaar waar we in zitten is 

deze cyclus nog moeilijk te doorgronden. Daarom is hieronder nog even kort op 

hoofdlijnen opgenomen hoe de cyclus eruitziet. 

 

 4-jaarlijks 

 Elke vier jaar stellen we een MRA Agenda op: deze vormt het 

inhoudelijke kader van onze samenwerking, en wordt bekrachtigd in 

alle raden en Staten van de deelnemers 

 Bij de MRA Agenda stellen we ook een Meerjarenbegroting op, die qua 

looptijd gelijkloopt aan de MRA Agenda: deze vormt het financiele 

kader van onze samenwerking, en wordt gelijktijdig aan de MRA 

Agenda bekrachtigd in alle raden en Staten van de deelnemers 

 De Meerjarenbegroting die nu voorligt hoort bij de MRA Agenda die u 

eerder heeft bekrachtigd, die loopt van 2020-2024. We verwachten 

deze agenda eerder dan 2024 te vernieuwen. 

 

Jaarlijks 

 Elk jaar stellen we een MRA Jaarplan op voor het volgende jaar: dit is 

een uitwerking van de MRA Agenda voor een specifiek jaar. Dit is een 

document bedoelt om te kunnen sturen op de uitvoering. Deze wordt 

opgesteld vanuit de Platforms, en vastgesteld in het Bestuur.  

 Om de raden en Staten goed betrokken te houden, en het gesprek 

tussen raden, Staten en hun bestuurders te faciliteren wordt elk jaar ook 

een Termijnagenda opgesteld (als afgeleide van het MRA Jaarplan). In 

deze Termijnagenda geven we zicht op welke momenten gedurende 

het komende jaar de raden en Staten betrokken worden, en maken we 

inzichtelijk welke onderwerpen (met welke bespreekpunten) het 

komende jaar op de agenda’s staan van de verschillende bestuurlijke 

overleggen. Hierdoor zullen raden en Staten beter in staat zijn om op de 

juiste momenten het gesprek aan te gaan met hun bestuurders over de 

onderwerpen die zij belangrijk vinden. 

 Elk jaar stellen we een Verantwoording op over het afgelopen jaar: deze 

verantwoording maakt inzichtelijk hoe het MRA Jaarplan is 
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gerealiseerd. Dit is een document bedoelt om te kunnen sturen op de 

uitvoering. Deze wordt opgesteld vanuit de Platforms, en vastgesteld in 

het Bestuur. 

 Om de raden en Staten goed betrokken te houden, en het gesprek 

tussen raden, Staten en hun bestuurders te faciliteren wordt elk jaar ook 

een Voortgangsnota opgesteld (als afgeleide van de Verantwoording). 

In de Voortgangsnota maken we inzichtelijk welke mijlpalen en 

resultaten het afgelopen jaar zijn behaald en hoe zich dat verhoudt tot 

hetgeen we in het Jaarplan hadden bedacht. Hierdoor zullen raden en 

Staten beter in staat zijn om het gesprek aan te gaan met hun 

bestuurders over wat de MRA-samenwerking hen heeft gebracht en wat 

zij de MRA-samenwerking hebben geboden, als input om bij te kunnen 

sturen voor het komende jaar. 

 

Naast deze formele momenten wordt data-gedreven werken en SMART-formulering 

van plannen en onze toekomstige MRA Agenda’s belangrijker. We gaan meer monitoren 

hoe de regio er voor staat, en beter monitoren hoe de uitvoering van onze agenda 

vordert. En daarover gaan we vaker en beter communiceren door het jaar heen. Dit 

verhoogt de betrokkenheid van alle deelnemers en maakt voor iederen meer duidelijk 

welke resultaten we gezamenlijk boeken.  

 

Verdere proces en planning 

Het verdere proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting is overzichtelijk: 

 

23 september  De definitieve versie van de Meerjarenbegroting, deze begeleidende 

brief en de nota van beantwoording worden ter instemming naar alle 

deelnemers verzonden 

 

7 oktober Uiterlijk 7 oktober wordt de brief met daarin het overzicht van de stand 

van zaken van de uitvoering van de lopende MRA Agenda nagezonden 

 

18 november Op vrijdag 18 november komt de Algemene Vergadering weer bijeen: 

tijdens deze bijeenkomst staat vaststelling van de definitieve 

Meerjarenbegroting op de agenda.  

 

Gezien alle ingekomen wensen en opvattingen die daarover zijn binnengekomen lijkt 

het me ook goed om u mee te nemen in de planning voor wat betreft het MRA Jaarplan 

en de Termijnagenda.  
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oktober In oktober vinden de bestuurlijke bijeenkomsten van de drie Platforms 

plaats: zij zullen in deze bijeenkomsten hun inbreng voor het MRA 

Jaarplan bespreken  

 

8 november Tijdens de bijeenkomst van de MRA Raadtafel van 8 november wordt 

een eerste conceptversie van de Termijnagenda besproken, en wordt zij 

door het Bestuur om advies gevraagd over de opzet en vorm van de 

Termijnagenda 

 

11 november Het Bestuur stelt in haar bijeenkomst van 11 november het MRA 

Jaarplan en de Termijnagenda voor 2023 vast 

 

14 november De Termijnagenda 2023 wordt naar alle MRA-deelnemers (via de leden 

van de Algemene Vergadering) en hun raden en Staten (via de griffiers) 

verzonden 

 

Ik vertrouw er op u met deze toelichtende brief van dienst te zijn geweest. Mocht u naar 

aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om 

contact op te nemen met de MRA-Directie.  

 

Het is goed om te zien dat we in dit overgangsjaar met elkaar stapjes zetten in de 

richting van de beoogde structuur zoals we die in de Samenwerkingsafspraken hebben 

afgesproken. Na een periode van twee jaar die vaak in het teken stond van de manier 

waarop we met elkaar samenwerken staan we nu aan de vooravond van een periode 

waarin we ons vooral gaan richten op de inhoud. Er komt ontzettend veel op ons land en 

en onze regio af. Alle reden om met elkaar stappen te zetten.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de Algemene Vergadering van de MRA, 

 

 

 

 

Jos Wienen 

Voorzitter Algemene Vergadering MRA 


