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De MRA legt verantwoording af over de uitvoering van de MRA Agenda in 2018 en
informeert de deelnemers over de globale begroting voor 2020. Daarover vraagt
zij van de deelnemers hun zienswijze.
De uitvoering van vrijwel alle acties van de MRA Agenda verliep in 2018 volgens
planning. Er is € 11.806 overgebleven op een budget van € 8,3 miljoen. Dit wordt
verrekend met de bijdrage over 2019 en voor Haarlem levert dit € 500 op. De MRA
heeft in 2018 ook de doorgeschoven acties uit 2017 uitgevoerd en het budget van
€ 1,1 miljoen bijna helemaal besteed. Er is een overschot van € 20.000 en dat
wordt ook verrekend met de bijdrage over 2019. Voor Haarlem levert dit € 900 op.

Behandelvoorstel voor
commissie
Relevante eerdere
besluiten

Voor de globale begroting 2020 is geen sprake van grote veranderingen ten
opzichte van 2019. Daarom stelt de MRA voor de bijdrage per inwoner
ongewijzigd te handhaven op € 1,50 per inwoner. Voor Haarlem betekent dit een
bijdrage van € 241.820, gebaseerd op 161.213 inwoners per 1 januari 2019.
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.
- Deelname aan convenant Versterking samenwerking Metropoolregio
Amsterdam (2016/503174) in commissievergadering Bestuur 24 november
2016
- Informeren raad over globale begroting 2018 van de Metropoolregio
Amsterdam (2017/260720) in commissie Bestuur 6 juli 2017
- Zienswijze op werkplan en begroting 2018 Metropoolregio Amsterdam
(2017/385733) in raadsvergadering 28 september 2017
- Zienswijze op verantwoording 2017 en globale begroting 2019 Metropoolregio
Amsterdam (2018/102663) in raadsvergadering 17 mei 2018
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Besluit College
d.d. 26 maart 2019

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

Besluit Raad
d.d. ……….
(wordt ingevuld door de
griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. In te stemmen met het verrekenen van het overschot 2018 van € 11.806
(Haarlems aandeel circa € 500) met de bijdrage voor 2019;
2. In te stemmen met het verrekenen van het overschot van € 20.000 op de aan
2018 toegevoegde niet-bestede middelen 2017 (Haarlems aandeel circa € 900)
met de bijdrage 2019;
3. In te stemmen met de globale MRA Begroting 2020;
4. De zienswijze ‘geen bezwaar’ af te geven op de punten 1,2 en 3;
5. In de begroting 2020 van Haarlem een bijdrage voor de MRA op te nemen van
€ 241.820, gebaseerd op 161.213 inwoners per 1 januari 2019.
de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken lokale overheden (32 gemeenten, de provincies
Noor-Holland en Flevoland en de Vervoerregio) samen aan vraagstukken op de gebieden ruimte,
economie en mobiliteit. De MRA heeft tot doel een sterke internationale concurrentiepositie te
behouden door het bevorderen van economische ontwikkeling en het welzijnsniveau in de
metropool. De MRA draagt bij aan het beter kunnen benutten van kansen die de regio brengt en het
gezamenlijk aangaan van uitdagingen die de regio overstijgen.
Een belangrijke doelstelling van de bestuurlijke vernieuwing in de MRA is het tijdig betrekken van
raden en staten bij de ontwikkelingen en bestuurlijke afwegingsmomenten. Daartoe is afgesproken
dat raden en staten hun zienswijze kunnen geven over de verantwoording, de bestemming van een
resultaat en de budgetten voor het komende jaar. In dat kader vraagt het college nu aan de raad om
zijn zienswijze te geven over de MRA Verantwoording 2018 en het bestemmingsvoorstel, de MRA
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Verantwoording over de besteding van het herbestemde overschot over 2017 en de globale MRA
Begroting 2020.
Daarnaast biedt het college een overzicht van inhoudelijke zaken en Haarlemse ambities ten aanzien
van de MRA aan. Daarmee lost het college de toezegging in die hierover tijdens de behandeling van
het MRA Werkplan 2018 op 14 september 2017 in de commissie Bestuur is gedaan.
2. Actualiteiten
Evaluatie MRA
Op dit moment loopt er op verzoek van de Regiegroep van de MRA een evaluatie van het
functioneren van de MRA. De evaluatie wordt gedaan door een onafhankelijk team van deskundige
externen. Dit team bestaat uit de heer Ralph Pans, de heer Staf Depla en mevrouw Hannie te
Grotenhuis. Hun opdracht luidt: ‘In hoeverre heeft het in 2017 ondertekende Convenant Versterking
samenwerking Metropoolregio Amsterdam, en de werkwijze die daaruit voortvloeit, bijgedragen aan
verwezenlijking van de ambities die in het Convenant zijn verwoord? En wat kan er worden gedaan
om de regionale bestuurlijke samenwerking in de MRA-regio te versterken, inclusief de betrokkenheid
van raden en staten?’ Mede gezien de Nieuwe MRA Actie Agenda die wordt opgesteld in 2019, is het
evaluatieteam gevraagd hun eerste bevindingen voor het zomerreces te presenteren aan de
Regiegroep. Deze eerste presentatie voor de zomer zal worden gevolgd door de behandeling van het
evaluatierapport in de najaarsvergadering van de Regiegroep, die staat gepland voor 18 oktober
2019. Burgemeester Wienen neemt namens de regio Zuid-Kennemerland deel in een
klankbordgroep.
MRA-agenda 2.0
In 2016 is de samenwerking binnen de MRA bekrachtigd door het opstellen van een gezamenlijke
MRA Actie Agenda (2016-2020). Terwijl de actiepunten verder worden uitgevoerd, is het proces
ingezet om te komen tot de MRA-agenda 2.0. Deze nieuwe agenda zal de periode 2020-2024 beslaan
en een breder karakter krijgen. De centrale boodschap van de MRA Agenda 2.0 is als volgt
geformuleerd: ‘We zijn in 2025 een Europese-topregio waarin bewoners en bedrijven zich willen
vestigen, waar (internationaal) talent en bezoekers zich welkom voelen. Een regio waarin mensen op
een inclusieve manier toegang hebben tot voldoende banen en geschikte woonruimte, er ruimte is en
mogelijkheden zijn om duurzaam te ondernemen, te leren en te innoveren. Een regio waarin de
leefkwaliteit hoog is en bereikbaarheid sterk en waarin we stappen hebben gezet op het vlak van
klimaatbestendigheid en energietransitie.’ Het proces zal zich naast het opstellen van een nieuwe
agenda ook richten op draagvlak en betrokkenheid binnen de MRA en met partners in bedrijfsleven
en onderwijs. Dit voorjaar zijn er sessies per deelregio met raadsleden over het opstellen van de
nieuwe agenda.
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Invest-MRA
De rijksoverheid is bezig om Invest-NL op te zetten, waarmee zij investeringen in de energietransitie
wil stimuleren. Daarmee is een bedrag van € 2,5 miljard gemoeid. Daarmee wil het rijk investeringen
tot maximaal 50% cofinancieren. Om als MRA daar goed op te kunnen aansluiten is het zaak om
daarvoor een goede organisatie te hebben. Amsterdam en Noord-Holland hebben daar onderzoek
naar laten doen en de conclusie is dat het nu aan een dergelijke organisatie ontbreekt. Op basis
daarvan is het voornemen om een kleine zelfstandige organisatie op te richten met professionals op
het gebied van financieringsvraagstukken en met een door de MRA ingericht participatiefonds van
vooralsnog € 100 miljoen. Hiermee kan de realisatie van grootschalige en transitieprojecten worden
versneld door het bundelen van het investerend vermogen van publieke en private partijen. De MRA
gaat met de colleges, raden en staten nu het gesprek aan over Invest-MRA. Het streven is om na de
zomer van 2019 een concreet voorstel aan raden en staten voor te kunnen leggen.
3. Voorstel aan de raad
1. In te stemmen met het verrekenen van het overschot 2018 van € 11.806 (Haarlems aandeel circa
€ 500) met de bijdrage voor 2019;
2. In te stemmen met het verrekenen van het overschot van € 20.000 op de aan 2018 toegevoegde
niet-bestede middelen 2017 (Haarlems aandeel circa € 900) met de bijdrage 2019;
3. In te stemmen met de globale MRA Begroting 2020;
4. De zienswijze ‘geen bezwaar’ af te geven op de punten 1, 2 en 3;
5. In de begroting 2020 van Haarlem een bijdrage voor de MRA op te nemen van € 241.820,
gebaseerd op 161.213 inwoners per 1 januari 2019.
4. Beoogd resultaat
Op basis van de reacties van de deelnemers in de MRA kan de regiegroep van de MRA de
bestemming van het overschot 2018 en de globale MRA-begroting 2020 vaststellen in zijn
vergadering van april 2018.
5. Argumenten
1. 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. De
nu voorliggende MRA Verantwoording 2018 geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven over 2018 én
de stand van zaken van de acties uit de MRA Agenda.
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2. MRA Verantwoording 2018
Het budget van de MRA voor 2018 volgens de bijgestelde begroting bedroeg € 8,34 miljoen. De
realisatie komt nagenoeg overeen met de gewijzigde begroting: er is slechts sprake van iets minder
dan € 12.000 aan lagere uitgaven en de inkomsten zijn conform de begroting.
Conform de afspraak daarover in het MRA Convenant1 en de toezegging naar aanleiding van de
behandeling van de verantwoording 2017, stelt de MRA voor om het overschot 2018 van terug te
storten naar de deelnemers via verrekening met de bijdrage 2019. Voor Haarlem betekent dit een
verrekening van circa € 500.
3. MRA Verantwoording herbestemming overschot 2017
Over het jaar 2017 hield de MRA € 1,1 miljoen over. Oorzaak was dat de MRA en het MRA-bureau
nog op stoom moesten komen en daardoor diverse activiteiten van het werkplan van de MRA nog
niet waren uitgevoerd. Dit overschot is toegevoegd aan 2018 en over de stand van de uitvoering van
de activiteiten legt de MRA nu verantwoording af. Conclusie is dat nagenoeg alle activiteiten conform
verwachting zijn uitgevoerd en dat vrijwel het gehele budget is uitgegeven. Er resteert een bedrag
van € 20.000 waarvan de MRA voorstelt om dit bedrag terug te storten naar de deelnemers via een
verrekening met de bijdragen voor 2019. Voor Haarlem gaat dit om een bedrag van € 900.
3. Globale MRA Begroting 2020
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 2020 is geen sprake van
veranderingen ten opzichte van 2019. De uitgangspunten voor de globale begroting van de MRA voor
2020 zijn gelijk aan de uitgangspunten die voor de begroting 2019 zijn gehanteerd. Als gevolg van
groei van het aantal inwoners in de MRA stijgen de inkomsten met € 43.000, ofwel 0,8%. Deze
stijging compenseert gedeeltelijk de verwachte inflatie en is minder dan 1 cent per inwoner. Daarom
handhaaft de MRA de bijdrage per inwoner ongewijzigd op € 1,50 per inwoner. Voor Haarlem
betekent dit een bijdrage van € 241.820, gebaseerd op 161.231 inwoners per 1 januari 2019.
4. Overzicht inhoudelijke zaken en ambities van Haarlem en Zuid-Kennemerland
In september 2017 is bij de behandeling van het MRA Werkplan 2018 toegezegd dat het college elk
halfjaar een overzicht van inhoudelijke zaken en Haarlemse ambities ten aanzien van de MRA aan de
raad stuurt. Dit overzicht is als bijlage bij dit voorstel opgenomen.
De MRA Agenda kent voor de 57 acties bestuurlijk trekkers (vaak in duo’s), waarvan Haarlem namens
Zuid-Kennemerland vier trekkerschappen voor zijn rekening neemt en bij vijf acties medetrekker is.
Zandvoort is van één onderwerp medetrekker, evenals Heemstede. Voor al deze acties geldt dat deze
1

art. 10.6. De financiële overschotten worden aan het einde van ieder jaar herbestemd door de regiegroep op voordracht
van de agendacommissie of teruggeplaatst bij de gemeenten en provincies.
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in uitvoering zijn conform planning, in het MRA Stoplichtenmodel wordt dit met de kleur groen
aangegeven. Er is één uitzondering: actie 3.8 Verkenning sociaal domein staat op oranje. Dit betekent
dat bestuurlijke besluitvorming nodig is om verder te kunnen. De verwachting is dat naar aanleiding
van de uitgevoerde verkenning ‘inclusiviteit’ een doorsnijdend thema zal zijn in de MRA Agenda 2.0
(2020-2024).
Actie
1.1
1.3
1.4
1.8
1.9
1.10
1.11
2.1
2.2
2.4
2.5
2.10
3.1
3.3
3.8
3.10
4.1
4.8
4.11
5.3
5.5
5.9
6.1

Onderwerp
Afstemming woningbouwprogrammering
Vastgoedmarketing, Haarlem actief
deelnemer
Transformatie van kantoren en bedrijven
Knooppuntontwikkeling
Hotel- en leisurestrategie
Strategische agenda Toerisme in de MRA
2025
Versnelling woningbouw
Start up ontwikkeling
Huisvesting internationals
Datacenters
Aansluiting van onderwijs op de
arbeidsmarkt
Aantrekken van internationaal talent
Programma Landschap
Afstemming evenementen
Verkenning sociaal domein
MRA-cultuurimpuls
Plan opstellen voor het circulair maken
van grondstoffenketens
Regionaal programma voor energie
Energiebesparing bebouwde omgeving
Metropolitaan fietsroutenetwerk
Programma bereikbaarheid van, in en
naar de MRA
Stedelijke distributie
Klimaatbestendigheid

Rol Zuid-Kennemerland
Haarlem medetrekker
Haarlem actief deelnemer

Voortgang
Groen
Groen

Zandvoort medetrekker

Groen
Groen
Groen
Groen

Haarlem trekker
Haarlem trekker
Haarlem medetrekker
Haarlem trekker
Heemstede medetrekker

Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Oranje
Groen
Groen

Haarlem medetrekker
Haarlem trekker

Groen
Groen
Groen
Groen

Haarlem medetrekker
Haarlem medetrekker

Groen
Groen

Naast bovengenoemde onderwerpen waar een van de gemeenten uit Zuid-Kennemerland (mede-)
trekker van is, zijn er andere onderwerpen uit de MRA Agenda die voor Zuid-Kennemerland van
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bovengemiddeld belang zijn. Deze zijn opgenomen in de genoemde bijlage Overzicht inhoudelijke
zaken en ambities Zuid-Kennemerland.
6. Risico’s en kanttekeningen
De MRA houdt op zijn website permanent de voortgang van de acties uit de MRA Agenda bij, in
plaats van een of twee keer per jaar een actualisatie op te stellen. De Agenda is voor iedereen te
raadplegen op de website van de MRA. Bij dit raadsvoorstel is de stand van uitvoering per 31 januari
2019 als bijlage opgenomen.
7. Uitvoering
De zienswijze van de raad zal aan de Regiegroep van de MRA worden medegedeeld. De Regiegroep
beslist op 18 april over de bestemming van het overschot 2018 en de globale MRA Begroting 2020.
8. Bijlagen
Bijlage 1: MRA Verantwoording 2018 en bestemmingsvoorstel
Bijlage 2: MRA Verantwoording doorgeschoven gelden 2017 en bestemmingsvoorstel
Bijlage 3: MRA Globale begroting 2020
Bijlage 4: MRA Stoplichtenrapportage acties MRA Agenda
Bijlage 5: Overzicht inhoudelijke zaken en ambities Zuid-Kennemerland
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