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Onderwerp Aanbieding Globale MRA Begroting 2018 

 

Geachte collegeleden, 

 

Graag bieden wij u namens de MRA Regiegroep de eerste globale begroting van de MRA aan. Deze 

globale begroting, inclusief toelichting, is door de MRA Regiegroep op 6 april jl. vastgesteld. De uit-

voering van MRA Agenda is het vertrekpunt voor deze globale begroting. De begroting gaat uit van 

een financiële bijdrage van de deelnemers die gelijk is aan de bijdrage 2017. U treft de globale begro-

ting en de toelichting in twee bijlagen van deze brief aan. 

 

Het begrotingsproces van de Metropoolregio Amsterdam is op 1 januari 2017 gestart. In de komende 

maanden wordt deze globale begroting in de platforms uitgewerkt en samengevoegd tot de integra-

le Begroting 2018, het MRA Jaarplan 2018 en de meerjarenraming. De Regiegroep stelt de integrale 

MRA begroting in oktober a.s. vast. Voorafgaande aan de vaststelling van deze documenten in de 

Regiegroep worden deze documenten u ter consultatie aangeboden.  

 

Om de gewenste transparantie en betrokkenheid van raden en staten bij de MRA te vergroten ver-

zoeken wij u deze brief met uw verteg0enwoordigende orgaan te delen. In het eerstvolgende MRA 

Raads- en Staten bericht wordt melding gemaakt dat de Regiegroep de globale begroting met toe-

lichting naar alle deelnemers heeft verzonden.  

 

Separaat wordt naar alle deelnemers het verzoek voor betaling van  de vastgestelde jaarlijkse finan-

ciële bijdrage van 2017 aan de MRA verzonden. 

 

Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoend te hebben geïnformeerd.  
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Aan college van B&W van gemeente Haarlem 

t.a.v. gemeentesecretaris heer Scholten 
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jscholten@haarlem.nl 
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Met vriendelijke groet, 

namens de MRA Regiegroep,  

de secretaris van de MRA Regiegroep, 

 

 
 

Rijk van Ark  

Directeur MRA Bureau 
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