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Kernboodschap Het college vraagt aan de raad zijn zienswijze over het werkplan en de begroting 

2018 van de Metropoolregio Amsterdam. Voor 2018 is een gedetailleerd werkplan 
opgesteld, op basis van de MRA Agenda en de in april 2017 aangeboden globale 
begroting. In de begroting is ook een overzicht opgenomen van de voortgang van 
de uitvoering van de MRA agenda. Daaruit blijkt dat de uitvoering voor het 
overgrote deel nog steeds op schema ligt; slechts een beperkt aantal onderwerpen 
staat nog ‘on hold’.
De bijdrage van de deelnemende gemeenten blijft ongewijzigd op € 1,50 per 
inwoner. Op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2017 draagt Haarlem voor
2018 € 238.844 bij aan de MRA en dit bedrag is opgenomen in de 
gemeentebegroting. Binnen de MRA begroting is de enige wijziging een € 0,2 
miljoen hogere raming van de kosten van het MRA Bureau . Dit is het gevolg van 
het uitbreiden van de formatie met een adviseur voor het betrekken van raden en 
staten bij de MRA en het deelnemen van het bureau aan de traineepool van de
MRA. De hogere lasten worden opgevangen door a) de toenemende bijdragen van 
de deelnemers wegens groei van hun aantal inwoners en b) een verlaging van de 
omvang van de post onvoorzien.

Behandelvoorstel voor 
commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel 
van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in 
de raadsvergadering.

Relevante eerdere 
besluiten

- Informeren raad over globale begroting 2018 van de Metropoolregio Amsterdam 
(■2017/2607201 in commissie Bestuur 6 juli 2017

Besluit College 
d.d. 29 augustus 2017

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,



Besluit Raad De raad der gemeente Haarlem,
Ad. . .z a SEP 2017
(wordt ingevuld door de 
griffie)

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
• In te stemmen met het MRA Werkplan en Begroting 2018 en de Haarlemse 

bijdrage voor 2018 vast te stellen op € 238.844 .
• De zienswijze ‘geen bezwaar’ aan de Regiegroep van de MRA mee te 

delen
• Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de MRA Agenda

Wensen en bedenkingen van de raadscommissie Bestuur over MRA werkplan 
en begroting 2018
De commissie Bestuur heeft op 14 september 2017 het MRA werkplan en 
begroting 2018 besproken. De commissie adviseert de gemeenteraad om als 
zienswijze te geven dat Haarlem geen bezwaren heeft. Op 28 september behandelt 
de gemeenteraad de MRA begroting en het advies van de commissie. Naast dit 
advies aan de gemeenteraad vraagt de commissie aandacht voor de volgende

1. de commissie vindt het geen goed signaal van de MRA dat de extra inkomsten, 
als gevolg van de groei van het aantal inwoners, zo kort na de start van de 
MRA al direct leiden tot meer uitgaven. Voor de toekomst is het wenselijk dat 
extra uitgaven binnen de begroting worden gedekt;

2. de commissie constateert dat de uitgaven op het terrein van duurzaamheid en 
energietransitie binnen de MRA begroting ongeveer € 0,5 miljoen bedragen; 
dat steekt mager af tegen de ambities die de MRA (terecht) heeft op dit vlak;

3. de commissie blijft ervoor pleiten dat Haarlem net als Almere rechtstreeks 
wordt vertegenwoordigd in het platform Mobiliteit. De mobiliteitsopgave voor 
de regio Zuid-Kennemerland rechtvaardigt dit;

4. het MRA werkplan en begroting 2018 bevatten (Engelse) termen die niet voor 
iedereen duidelijk zijn. De commissie verzoekt om in de toekomst zoveel 
mogelijk Nederlandse termen te gebruiken en een begrippenlijst toe te voegen 
aan de stukken. Ook vraagt zij om de toelichting op sommige begrotingsposten 
uit te breiden;

5. de commissie vraagt aandacht voor een voldoende mate van diversiteit voor de 
samenstelling van de MRA-traineepool.

de

punten:
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1. Inleiding

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord- 
Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is 
het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, 
werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven. Daartoe is 
in 2016 de MRA-Agenda opgesteld, die beschrijft welke resultaten de samenwerkende 
overheden willen bereiken. Daar is ook geld voor nodig en daarom stelt de MRA jaarlijks in 
het voorjaar een globale begroting op, gevolgd door een werkplan en gedetailleerde begroting 
in het najaar. De deelnemers in de MRA hebben de gelegenheid om te reageren op het 
ontwerp-werkplan en -begroting voor 2018. Dit is in overeenstemming met de toezegging 
van het college bij de behandeling van de globale begroting van de MRA in de commissie 
Bestuur van 6 juli 2017 (2017/2607201.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

• In te stemmen met het MRA Werkplan en Begroting 2018 en de Haarlemse bijdrage 
voor 2018 vast te stellen op € 238.844 .

• De zienswijze ‘geen bezwaar’ aan de Regiegroep van de MRA mee te delen
• Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de MRA Agenda

Wensen en bedenkingen van de raadscommissie Bestuur over MRA werkplan en 
begroting 2018
De commissie Bestuur heeft op 14 september 2017 het MRA werkplan en begroting 2018 
besproken. De commissie adviseert de gemeenteraad om als zienswijze te geven dat Haarlem 
geen bezwaren heeft. Op 28 september behandelt de gemeenteraad de MRA begroting en het 
advies van de commissie. Naast dit advies aan de gemeenteraad vraagt de commissie 
aandacht voor de volgende punten:
1. de commissie vindt het geen goed signaal van de MRA dat de extra inkomsten, als 

gevolg van de groei van het aantal inwoners, zo kort na de start van de MRA al direct 
leiden tot meer uitgaven. Voor de toekomst is het wenselijk dat extra uitgaven binnen de 
begroting worden gedekt;

2. de commissie constateert dat de uitgaven op het terrein van duurzaamheid en 
energietransitie binnen de MRA begroting ongeveer € 0,5 miljoen bedragen; dat steekt 
mager af tegen de ambities die de MRA (terecht) heeft op dit vlak;

3. de commissie blijft ervoor pleiten dat Haarlem net als Almere rechtstreeks wordt 
vertegenwoordigd in het platform Mobiliteit. De mobiliteitsopgave voor de regio Zuid- 
Kennemerland rechtvaardigt dit;

4. het MRA werkplan en begroting 2018 bevatten (Engelse) termen die niet voor iedereen 
duidelijk zijn. De commissie verzoekt om in de toekomst zoveel mogelijk Nederlandse 
termen te gebruiken en een begrippenlijst toe te voegen aan de stukken. Ook vraagt zij 
om de toelichting op sommige begrotingsposten uit te breiden;

5. de commissie vraagt aandacht voor een voldoende mate van diversiteit voor de 
samenstelling van de MRA-traineepool.
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3. Beoogd resultaat
Op basis van de reacties van de deelnemers in de MRA kan de regiegroep van de MRA het 
werkplan en de begroting 2018 vaststellen in zijn vergadering van 13 oktober 2017.

4. Argumenten

Het besluit past in het ingezette beleid.
Haarlem neemt deel in de MRA en heeft zich verbonden aan de uitvoering van de MRA 
Agenda. Deze agenda bevat de acties en trekkers van de onderwerpen die in gezamenlijk 
verband binnen de MRA worden aangepakt. Deze onderwerpen zijn gegroepeerd in drie 
thema's: economie, ruimte en mobiliteit. Per thema is er een platform van bestuurders dat de 
voortgang bewaakt en stimuleert, ondersteunt door het MRA Bureau en medewerkers van de 
betrokken gemeenten en provincies. Het nu voorliggende MRA Werkplan en begroting 2018 
(zie bijlage A) zijn een uitwerking van de in de regiegroep van 6 april 2017 vastgestelde 
globale MRA begroting voor 2018. Deze globale begroting is op 6 juli in 2017 in de 
commissie Bestuur besproken. In bijlage 6 van het MRA Werkplan en begroting 2018 is het 
Stoplichtenmodel acties MRA Agenda opgenomen. Daarin is de voortgang per medio 2017 
weergegeven van alle acties. Het over grote deel van de acties is of wordt uitgevoerd; slechts 
enkele acties staan nog ‘on hold’.

Financiën
In het MRA Werkplan 2018 zijn de werkplannen van de drie platforms Economie, Ruimte en 
Mobiliteit en het MRA Bureau in vier aparte hoofdstukken opgenomen. Ieder hoofdstuk 
begint met een korte inleiding, gevolgd door de taak, de werkwijze en de samenstelling. Een 
hoofdstuk wordt afgesloten met het jaarprogramma 2018. De jaarprogramma’s van platforms 
en Bureau vormen zo de eigenlijke kern van het MRA Werkplan 2018. De jaarprogramma’s 
kunnen ook worden gelezen als toelichting op de betreffende deelbegrotingen, die zijn 
vermeld in het laatste hoofdstuk.
De Gedetailleerde MRA Begroting 2018 is in een apart hoofdstuk opgenomen. Dit om 
financiële samenhang en overzicht te bieden in de verschillende activiteiten en de te 
verwachten ontwikkelingen, zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken. Het hoofdstuk 
over de Gedetailleerde MRA Begroting begint met een begroting op hoofdlijnen, gevolgd 
door de deelbegrotingen van de verschillende platforms en het Bureau.

De begroting van het MRA Bureau is voor 2018 iets hoger geworden dan in 2017. Dit heeft 
twee oorzaken. De adviseur voor het betrekken van raden en staten komt in 2017 pas vanaf 
september ten laste van het budget van de MRA. Tot die tijd is de adviseur om niet 
beschikbaar gesteld door de gemeente Velsen. In 2018 komt deze functie voor het gehele jaar 
ten laste van de MRA. Daarnaast neemt het MRA Bureau vanaf 2018 deel aan de MRA 
Traineepool: als organisatie van de regionale samenwerking in de MRA kan het MRA 
Bureau natuurlijk niet ontbreken in de MRA Traineepool, om zo starters op de arbeidsmarkt 
in de publieke sector ook op te leiden in het regionaal samenwerken. De Vervoerregio 
Amsterdam stelt een extra bijdrage beschikbaar (ter waarde van 50% van het benodigde 
bedrag) om deelname aan de MRA Traineepool mogelijk te maken.

De bijdrage van de deelnemende gemeenten blijft ongewijzigd op € 1,50 per inwoner. Op 
basis van het inwoneraantal per 1 januari 2017 draagt Haarlem voor 2018 € 238.844 bij aan 
de MRA en dit bedrag is opgenomen in de gemeentebegroting onder beleidsveld 6.2 
Gemeentelijk bestuur.
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Begroting Metropoolregio Amsterdam 2018 2017 2018

Lasten
Uitvoering werkplan MRA Platform Economie € 4.950.000 € 4.950.000
Uitvoering werkplan MRA Platform Ruimte € 1.200.000 € 1.200.000
Uitvoering werkplan MRA Platform Mobiliteit €0 €0
MRA Bureau € 1.731.000 € 1.969.000
Onvoorzien € 60.204 € 64.686
Totale lasten €7.941.204 €8.183.686

Baten
Gemeenten: €1.50 per inwoner* €3.551.714 € 3.652.830
Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam € 1.216.406 € 1.267.421
Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere € 294.020 € 301.371
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage Platform Economie € 1.439.532 € 1.439.532
Prov. Noord-Holland: extra bijdrage Platform Economie € 1.439.532 € 1.439.532
Vervoerregio Amsterdam: extra bijdrage Traineepool €0 € 83.000
Totale baten €7.941.204 € 8.183.686

*peildatum = / januari van het voorgaande jaar

Communicatie
In het MRA Convenant is afgesproken dat het goed betrekken van raads- en statenleden en 
transparantie over de MRA samenwerking prioriteit heeft. Een duidelijke en open 
communicatie is hiervoor belangrijk en het delen van kemdocumenten zoals het werkplan en 
de begroting kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Na vaststelling door de 
Regiegroep zullen de documenten worden opgenomen op de website van de MRA.

5. Risico’s en kanttekeningen
Aan het vaststellen van het werkplan en de begroting 2018 van de MRA zijn geen bijzondere 
risico’s verbonden.

6. Uitvoering
De zienswijze van de raad zal aan de Regiegroep van de MRA worden medegedeeld. De 
Regiegroep stelt op 13 oktober het MRA Werkplan en begroting 2018 vast.

7. Bijlagen
Bijlage A MRA Werkplan en begroting 2018
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