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Nummer  2020/41

datum raadsvergadering : 24 september
onderwerp : MRA werkplan en begroting 2021
portefeuillehouder : Joyce Langenacker
datum raadsvoorstel : 18 augustus 2020

Samenvatting
Per 1 januari 2017 is de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gestart. 
Elk jaar wordt een werkplan en een begroting opgesteld voor het volgende jaar. Begin juli 
2020 heeft de MRA haar werkplan en conceptbegroting 2021 voorgelegd aan de 
deelnemende gemeenten en provincies. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in 
te dienen op de conceptbegroting MRA 2021 en stelt voor om een zienswijze in te dienen 
op het werkplan MRA 2021. 

Wat is de juridische grondslag?
De MRA is opgericht op basis van een convenant. Bij de inrichting van de planning en 
controlcyclus is aangesloten bij de cyclus die gebruikelijk is bij gemeenschappelijke 
regelingen. Op grond van de nota verbonden partijen is de deelname aan de MRA 
gecategoriseerd middels een laag risicoprofiel. 

Wat is de voorgeschiedenis?
In april dit jaar is de MRA agenda 2020-2024 gelanceerd. De begroting sluit aan bij deze 
agenda. 

Waarom dit raadsvoorstel?
De begroting en het werkplan 2021 liggen voor ter consultatie.

Wat gaan we doen?
In de MRA Agenda 2020-2024 is er extra aandacht voor heldere en overzichtelijke 
verantwoording van de activiteiten van de MRA aan gemeenteraden, Provinciale Staten 
en het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Dat is vertaald in een 
transparante lijn van MRA Agenda 2020- 2024 naar jaarplannen voor de 
uitvoeringslijnen, naar het MRA Werkplan plus bijbehorende begroting. De opgaven zijn 
zoveel mogelijk in resultaten beschreven, deze komen ook weer terug in de jaarplannen. 
Deze worden jaarlijks opgesteld om bij te sturen waar en wanneer dat nodig is. In de 
jaarplannen en het resulterende werkplan ligt de focus op het benoemen van concrete 
resultaten (wat) en acties (hoe) die het komende jaar uitgevoerd worden, hoe de 
bewaking van de integraliteit met andere uitvoeringslijnen plaatsvindt en met aandacht 
voor samenwerking met externe partners, lobby mogelijkheden, etc. 

Zoals in de MRA Agenda 2.0, in opdracht 0 aangegeven is er extra aandacht voor heldere 
en overzichtelijke verantwoording van de activiteiten van de MRA aan gemeenteraden, 
Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Dat is 
vertaald in een transparante lijn van MRA Agenda 2020- 2024 naar jaarplannen voor de 
uitvoeringslijnen, naar het MRA Werkplan plus bijbehorende begroting. De opgaven zijn 
zoveel mogelijk in resultaten beschreven, deze komen ook weer terug in de jaarplannen.
Deze worden jaarlijks opgesteld om bij te sturen waar en wanneer dat nodig is. In de 
jaarplannen en het resulterende werkplan ligt de focus op het benoemen van concrete 
resultaten (wat) en acties (hoe) die het komende jaar uitgevoerd worden, hoe de 
bewaking van de integraliteit met andere uitvoeringslijnen plaatsvindt en met aandacht 
voor samenwerking met externe partners, lobby mogelijkheden, etc. 

Impact coronacrisis
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Er wordt nog gewerkt aan het verzamelen en delen van kennis en ervaring rondom 
coronamaateregelen en de impact van de crisis op de MRA opgaven. Voor nu is op een 
aantal dossiers al duidelijk dat de crisis duidelijk effect heeft. 

Duurzaamheid:  De gevolgen van de coronacrisis kunnen er aan de ene kant kan toe 
leiden dat de duurzaamheidsambities tijdelijk terzijde worden geschoven. Aan de andere 
kant zijn er juist nu kansen voor de ambitie om als MRA een klimaatneutrale en circulaire 
regio te worden. De duurzaamheidssector kan een belangrijke banenmotor worden 
wanneer we ervoor kunnen zorgen dat investeringen worden versneld of geïntensiveerd. 
Op 15 juni jl. heeft een groot aantal bestuurders uit de MRA de intentie uitgesproken om 
met elkaar te zoeken naar hoe we als MRA de duurzaamheidsambities kunnen gebruiken 
om sneller en sterker uit de crisis te komen. Om deze ambities te kunnen realiseren zal, 
behalve een intensievere samenwerking, ook een extra inzet van mensen en middelen 
noodzakelijk zijn. 

Mobiliteit: De lockdown heeft laten zien welk maximaal effect thuiswerken kan hebben. 
De werkgeversaanpak bestaat al, maar door het komende jaar maximaal in te zetten op 
de spreiding van werktijden en thuiswerken, niet alleen bij werkgevers, maar ook bij 
scholen, kan de impact op de mobiliteit groot zijn. Afspraken hierover moeten regionaal 
en nationaal gemaakt worden.

Onderwijs en arbeidsmarkt: De verwachte periode van economische recessie vraagt om 
extra inzet op het thema onderwijs & arbeidsmarkt. Hierbij zal het niet zozeer gaan om 
volledig nieuwe acties, maar meer om intensivering en versnelling van het beleid en om 
goede monitoring. Het platform Economie heeft in zijn vergadering van juni 2020 dan 
ook geconstateerd dat het heel goed mogelijk is dat de voorliggende begroting 2021 op 
dit onderwerp in een later stadium gewijzigd zal moeten worden.

Woningbouw: Ervaring uit de vorige crisis leerde ons dat stilvallen van
de productie leidt tot een jarenlange stagnatie. De sleutel om de productie op gang te 
houden is een ketenbrede benadering, doorstroming vanuit planvorming tot oplevering. 
Voor alle partijen geldt dus dat doorgaan met planontwikkeling en voorbereidingen van 
bouwrijp maken cruciaal is. Als marktpartijen, gemeenten en corporaties onderling niet 
komen tot contractvorming, kan het het expertteam (Kernteam Versnelling Woningbouw) 
ingezet worden dat in de hele MRA kan bemiddelen en tussen de partijen staat. Door 
deze vorm van on the spot kennisdelen voorkomen we dat steeds het wiel opnieuw moet 
worden uitgevonden. 

Proces en planning van de Verstedelijkingsstrategie
In de bijlage bij het werkplan zijn alle uitgewerkte jaarplannen en uitvoeringslijnen 
opgenomen.

Met betrekking tot de Verstedelijkingsstrategie is door diverse ambtenaren en 
wethouders onvrede geuit richting de projectleider platform Ruimte over met het proces 
van de Verstedelijkingsstrategie. Deze onvrede is ook geuit in het portefeuillehouders 
overleg Bouwen en Wonen van de AM en de MRA. 

In de Uitvoeringslijn 2.1 Verstedelijkingsstrategie (bladzijde 45 en 46 van het MRA 
Werkplan) is een meerjarenplanning opgenomen voor de Verstedelijkingsstrategie. Voor 
een goede bestuurlijke afstemming is meer tijd nodig en een ander proces is. Alvorens 
vervolgstappen in het proces van de verstedelijkingsstrategie te zetten zal eerst per 
gemeente moeten worden opgehaald en afgestemd wat de visie is op de ruimtelijke en 
sociale ordening, het woonbeleid, mobiliteit en energietransitie. Dit moet integraal 
worden benaderd en niet alleen vanuit het platform Ruimte. Dit vraagt om een herijking 
van de planning zoals door de MRA in het Werkplan is voorgesteld. Het college heeft een 
concept zienswijze opgesteld. Deze is bijgevoegd. 
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Wat is het maatschappelijke effect?
nvt

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
In AM-verband is eerder besproken om akkoord te gaan met de concept begroting en 
concept werkplan MRA, mits er sprake zou zijn van een sluitende begroting (wat het 
geval is). Daarnaast is in AM-verband de wens uitgesproken om in het kader van het nog 
lopende ‘Visietraject MRA’/Ben Verwaayen (dit is in verband met de Coronacrisis 
verschoven naar oktober 2020) en de ontwikkelingen rondom Corona de mogelijkheid 
open te houden om nog tot verdere prioritering/aanpassing van de MRA Agenda (en 
daarmee ook het werkplan) te komen. 

De begroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
Het werkplan geeft zoals hierboven omschreven wel aanleiding tot het indienen van een 
zienswijze met betrekking tot het proces en de planning van de verstedelijkingsstrategie.  

Wat hebben we hiervoor nodig?
De indexatie van de bijdrage aan de MRA betekent een kleine verhoging (circa €400) ten 
opzichte van de eerder geraamde bijdrage. Dit is in lijn met de globale begroting 2021 
die eerder aan de raad is aangeboden. De bijdrage voor de MRA wordt inclusief de 
indexatie opgenomen in de begroting 2021 van de gemeente Ouder-Amstel . 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De MRA ontvangt de zienswijze van college en raad. 

Wat is het vervolg?
De onvrede van het college over het proces en de planning rondom de 
Verstedelijkingsstrategie wordt via de burgemeester meegegeven in de AM - en MRA 
Regiegroep van respectievelijk 30 september en 30 oktober aanstaande.

Na bespreking (en akkoord) van het platforms op de jaarplannen en begroting zijn deze 
opgenomen in het bijgevoegde concept werkplan 2021 van de MRA dat in de MRA 
Agendacommissie is besproken. Middels deze verzending bieden de MRA 
Agendacommissie en de Regiegroep het concept MRA Werkplan 2021 aan de colleges, 
raden en Staten van alle MRA deelnemers, die hun wensen en opvattingen daarover 
lokaal en deelregionaal kunnen bespreken, om deze in te kunnen brengen in de 
Regiegroep van oktober. De uiteindelijke vaststelling van het MRA Werkplan 2021 vindt 
plaats in de MRA Regiegroep op 30 oktober. 

Hoe monitoren en evalueren we?
Marian van der Weele heeft zitting in de regiegroep MRA en zal de uitkomsten aan u 
terugkoppelen.


