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Kernboodschap Het college informeert de commissie over de globale begroting van de MRA voor 

2018. Deze globale begroting is bedoeld om de deelnemers tijdig te informeren 

over eventuele veranderingen in de begroting van de MRA ten opzichte van het 

voorgaande jaar. Voor 2018 is geen sprake van grote veranderingen, omdat de 

MRA Agenda het eerste jaar nog ongewijzigd in uitvoering is. De uitgangspunten 

voor de globale begroting van de MRA voor 2018 zijn gelijk aan de uitgangspunten 

die voor de begroting 2017 zijn gehanteerd. De bijdrage van de deelnemende 

gemeenten blijft ongewijzigd op € 1,50 per inwoner en is vanaf 2017 structureel 

opgenomen in de Haarlemse begroting.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur. Bij 

de totstandkoming van de huidige Metropoolregio Amsterdam is vastgelegd dat de 

raden en staten van de deelnemende gemeenten en provincies tijdig worden 

geïnformeerd over onder andere de begroting. Omdat de globale begroting voor 

2018 financieel niet afwijkt van de begroting voor 2017, stelt het college de 

commissie voor om de globale begroting voor kennisgeving aan te nemen. De 

integrale Begroting 2018, het MRA Jaarplan 2018 en de meerjarenraming die in  

augustus verschijnen zal het college ter behandeling aan commissie en raad 

voorleggen, met de mogelijkheid om een zienswijze te geven. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Deelname aan convenant Versterking samenwerking Metropoolregio 

Amsterdam (2016/503174) in commissievergadering Bestuur 24 november 

2016 

Besluit College  

d.d. 13 juni 2017 

 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2016/24-november/17:00/18-45-uur-Deelname-aan-convenant-Versterking-samenwerking-Metropoolregio-Amsterdam-JvS/2016503174-2-Deelname-aan-convenant-Versterking-samenwerking-Metropoolregio-Amsterdam-1.pdf
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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 telkens in 

het voorjaar een globale begroting op, gevolgd door een integrale begroting 2018, het MRA 

Jaarplan 2018 en de meerjarenraming in augustus. 

 

2. Kernboodschap 

De globale begroting van de MRA is bedoeld om de deelnemers tijdig te informeren over 

eventuele veranderingen in de begroting ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor 2018 is 

geen sprake van grote veranderingen, omdat de MRA Agenda het eerste jaar nog ongewijzigd 

in uitvoering is. De uitgangspunten voor de globale begroting van de MRA voor 2018 zijn 

gelijk aan de uitgangspunten die voor de begroting 2017 zijn gehanteerd. De globale 

begroting en de toelichting daarop zijn als bijlage opgenomen. 

 

De inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemers. Alle gemeenten betalen een bijdrage 

van € 1,50 per inwoner. De beide provincies betalen hetzelfde bedrag als hun grootste 

deelnemende gemeente, Amsterdam en Almere. De gemeente Amsterdam en de provincie 

Noord-Holland betalen daarnaast een extra bijdrage voor de activiteiten van het platform 

Economie. De totale inkomsten van de MRA komen daarmee uit op € 7,94 miljoen. 

 

De uitgaven van de MRA zijn gegroepeerd in drie platforms: Economie (€ 4,95 miljoen), 

Ruimte (€ 1,20 miljoen) en Mobiliteit (€ 0 miljoen; de uitgaven lopen via de BDU-middelen 

van de deelnemers). Daarnaast wordt € 1,58 miljoen uitgegeven aan het MRA Bureau dat de 

platforms en de deelnemende overheden ondersteunt. Samen met een post onvoorzien van 

€ 0,21 miljoen komen de uitgaven eveneens uit op € 7,94 miljoen. 

 

3. Consequenties 

De globale begroting van de MRA voor 2018 heeft geen gevolgen voor Haarlem, omdat wij 

de bijdrage van € 1,50 per inwoner vanaf 2017 structureel in de begroting hebben 

opgenomen.  

 

4. Vervolg 

In de komende maanden wordt de globale begroting in de platforms uitgewerkt en 

samengevoegd tot de integrale begroting 2018, het MRA Jaarplan 2018 en de 

meerjarenraming. Tenminste acht weken voordat de Regiegroep van de MRA deze 

documenten in oktober vaststelt, worden deze ter consultatie aan alle deelnemers voorgelegd. 

Het college van Haarlem zal die documenten aan de raad voorleggen met het verzoek om een 

zienswijze op de ontwerp-begroting te geven. 

 

5. Bijlagen 

1. Aanbiedingsbrief Globale MRA Begroting 2018 

2. Globale MRA Begroting 2018 

3. Toelichting Globale MRA Begroting 2018 

 


