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Samenvatting 
De globale MRA begroting 2020 en verantwoording over 2018 liggen voor ter consulatie.  

De begroting en verantwoording geven geen aanleiding tot opmerkingen.  Op grond van de 

Nota verbonden partijen is de deelname aan de MRA gecategoriseerd als middels laag 

risicoprofiel en daarom zijn de globale begroting 2020 en verantwoording 2018 als 

hamerstuk geagendeerd in de gemeenteraad.  

 

Wat is de juridische grondslag? 
De MRA is opgericht op basis van een convenant. Bij de inrichting van de planning en 

control cyclus is aangesloten bij de cyclus die gebruikelijk is bij Gemeenschappelijke 

Regelingen.   

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De MRA is een steeds belangrijker samenwerkingsniveau geworden. In 2016 is een 

Convenant op- en vastgesteld op basis waarvan de samenwerking anders is 

vormgegeven. De hernieuwde Metropoolregio (MRA) samenwerking is gestart in 2017.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De globale MRA begroting 2020 en verantwoording over 2018 liggen voor ter consulatie.   

 

Op grond van de Nota verbonden partijen is de deelname aan de MRA gecategoriseerd 

middels een laag risicoprofiel en derhalve past een reguliere wijze van sturing. De 

instemming op de globale-begroting van de MRA wordt daarom als hamerstuk 

geagendeerd in de gemeenteraad. Wensen en opmerkingen kunnen in de 

commissievergadering van 4 april meegegeven worden aan wethouder Van der Weele die 

zitting heeft in de regiegroep van de MRA. De regiegroep van de MRA is op 18 april.  

 

Begroting 2020  

In de begroting 2020 blijft de verdeling van de middelen over de Platforms Economie, 

Ruimte en Mobiliteit gelijk aan 2019. Net als de kosten voor het MRA Bureau. De 

lastenkant van de begroting is gelijk gebleven aan 2019, met het verschil dat er minder 

budget beschikbaar is voor de post onvoorzien. De oorzaak hiervan lig aan de batenkant: 

het lijkt er op dat de extra bijdrage vanuit de vervoerregio voor de traineepool komt te 

vervallen. Hierover is op het moment van schrijven nog geen duidelijkheid.  

Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen gedaan ten opzichte van de vorige begroting. 

2017 is een opstartjaar geweest. En op basis van de ervaringen in 2018 zijn wijzigingen 

in de omvang of grote verschuivingen niet nodig gebleken. 

 

Verantwoording 2018 

De verantwoording 2018 gaat financieel en inhoudelijk in op de realisatie van de MRA 

Begroting over 2018. De inkomsten en uitgaven wijken af van de begroting vanwege 

bestemmingsreserves uit 2017voor het congres en voor de uitvoering van de 

strategische agenda toerisme. De daadwerkelijke gerealiseerde uitgaven liggen €11.806 

lager dan de begrote uitgaven en de daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten. Voor 2018 

is daarmee een overschot gerealiseerd van €11.806, dat is 0,14% van de begroting.  

Voor het MRA-bureau en de verschillende platforms wordt per punt uit de begroting 

toegelicht wat afgelopen jaar is gerealiseerd.  
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Wat gaan we doen? 
De globale MRA begroting 2020 en verantwoording over 2018 voor kennisgeving aan 

nemen. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
N.v.t. 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De verantwoording en globale begroting geven geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Eind 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om 1,50 euro per inwoner 

te reserveren voor de MRA-samenwerking in 2017. Dit bedrag is in de begroting voor 

2020 ongewijzigd gebleven. Er is geen sprake van indexering. Dit bedrag wordt verwerkt 

in de gemeentebegroting 2020. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
De MRA wordt bericht na het raadsbesluit 

 

Wat is het vervolg? 
De MRA globale begroting 2020 en verantwoording 2018 zijn ter vaststelling 

geagendeerd in de MRA Regiegroep van 18 april 2019. Indien de raad wensen en/of 

bedenkingen heeft kunnen deze in de commissie van 4 april meegegeven worden aan 

wethouder Van der Weele die zitting heeft in de MRA Regiegroep.  

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De stukken van de MRA worden geagendeerd volgens de afspraken in de nota Verbonden 

Partijen.  


