
Concept Jaarrekening 2019 (bedragen in euro’s) 

Uitgaven Werkelijk Geraamd Inkomsten Werkelijk Geraamd

Bijdragen deelnemende gemeenten
Regiosecr.alg.+ secr. ondersteuning 117.007 109.200 Aalsmeer 22.900 22.900

Amstelveen 65.200 65.200
Regiosecr. EZ & RO 35.307 66.000 Diemen 19.900 19.900

Haarlemmermeer 106.600 106.600
Regiosecr. Verkeer & Vervoer 9.300 10.000 Ouder-Amstel 9.800 9.800

Uithoorn 21.300 21.300
Regiosecretaris Wonen 55.600 56.000 De Ronde Venen 4.300 4.300

Bureau/overige kosten 2.039 8.800

Storting egalisatiereserve 30.747

Totaal 250.000 250.000 Totaal 250.000 250.000

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2019: -102.952
Storting -30.747
Onttrekking 0
Saldo egalisatiereserve per 31/12/2019: -133.699

 Toelichting: 
Kosten
De kosten voor de regiosecretaris EZ & RO zijn lager dan geraamd, omdat de helft van het bedrag onterecht 
ten lasten van 2020 komt. Dit bedrag is in 2019 gestort in de egalisatiereserve.
De bureau/overige kosten hebben betrekking op diverse bijeenkomsten en het hosten van de website.

Baten
De bijdrage voor de gemeenten exclusief De Ronde Venen zijn € 0,73 per inwoner. De bijdrage voor de gemeente De 
Ronde Venen is vastgesteld op € 0,10 per inwoner.

Aantallen inwoners van de AM per 01/01/17
 Aalsmeer 8,27% 31.373
 Amstelveen 23,54% 89.294
 Diemen 7,19% 27.272
 De Ronde Venen 11,27% 42.763
 Haarlemmermeer 38,49% 146.003
 Ouder-Amstel 3,54% 13.419
 Uithoorn 7,70% 29.201

100,00% 379.325

AMSTELLAND-MEERLANDEN           OVERLEG
 Aalsmeer ● Amstelveen ● Diemen ● Haarlemmermeer ● Ouder-Amstel ● Uithoorn ● De Ronde Venen
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Het AM team van regiosecretarissen heeft primair een liaisonfunctie en zorgt voor de procesmatige verbinding tussen AM gemeenten en 
MRA. De inhoudelijke gemeentelijke inbreng en de financiering van projecten etc. komt vanuit de AM gemeenten.  
 
Naast het organiseren van de bestuurlijke AM overleggen heeft het AM team in 2019 concreet aan de volgende resultaten bijgedragen: 
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Onderwerp 

 

Activiteiten Resultaten  

1. MRA agenda 2.0, 

Verstedelijkingsstrategie en 

Evaluatie MRA: bestuurlijk gedragen 

door AM gemeenten 

1.1 Verkennen van bestuurlijke AM onderwerpen die een 

bijdrage kunnen zijn voor de MRA agenda 2.0 

• Vernieuwde MRA agenda 2.0 met inbreng AM 

• Ambtelijk AM netwerk ondersteunt tbv 

Verstedelijkingsstrategie 

 

 

 1.2 Aansturen op transparant proces  van MRA acties (agenda, 

Verstedelijkingsstrategie, Evaluatie MRA) informeren en 

coördineren acties in dit kader tbv AM-gemeenten 

• Input vanuit AM voor MRA evaluatie 

• Gezamenlijk AM inbreng als reactie op MRA 

evaluatie 

2. Goede aanhaking gemeenteraden 

bij MRA en AM 

2.1 Samenwerking met AM-raadsledenplatform en griffiers 

verder vormgeven; bijeenkomsten AM raadsledenplatform 

mede voorbereiden en bijdrage leveren aan conferenties raden.  

• Bijwonen en mede organisatie van 

bijeenkomsten van AM raadsledenplatform (4) 

• Raadsbrede AM bijeenkomst over nieuwe MRA 

agenda 

 

 2.2 Aansluiting vernieuwde AM-website bij MRA website, met 

informatie voor deelregio AM. 

• Vernieuwde website met actuele informatie over 

bestuurlijke overleggen en actuele zaken. 

• AM site heeft een link op de vernieuwde MRA 

site 

3. Coördinatie uitvoering Economie 

Agenda AM 

3.1 Coördinatie uitvoering vastgestelde acties; leveren 

tussentijdse terugkoppeling aan colleges en financiële  

afhandeling acties. 

• Doorontwikkeling Ambitiekaarten tot 

‘ruimtelijk-economisch ontwikkelperspectief 

MRA en daarbinnen AM’ en aanzet voor 

overloopstrategie 

• Workshop Toerisme voor AM gemeenten 

• Facts of the Region bijeenkomst AM 
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3.2 Strategisch adviseren en mede organiseren van bestuurlijk 

draagvlak m.b.t. de AM inbreng Plabeka in het kader van het 

herijken van de bestuurlijke afspraken MRA over Plabeka. 

• Afspraken binnen Plabeka voor meer geschikte 

locaties voor bedrijventerreinen in AM 

(waaronder over zacht-hard procedure voor 

bedrijventerrein AZ) 

• Voorbereiding van herijking bestuurlijke 

afspraken in kader van Plabeka 

 3.3 Opdrachtgever, samen met de adviseur ruimte van de 

gemeenten Amstelveen/Aalsmeer, voor het onderzoek 

‘versnelling transformatie glastuinbouw’. (MRA financiering) 

• Concept rapport met verkenning naar 

mogelijkheden om tot versnelling van de 

transformatie van de glastuinbouw te komen.  

4. Coördinatie uitvoering Actie 

Programma Wonen 

 

4.1 coördinatie uitvoering vastgestelde acties en aansluiting bij 

acties MRA en RAP-regio; leveren tussentijdse rapportage aan 

colleges en raden; financiële afhandeling acties. 

• Monitor plancapaciteit is geactualiseerd  

• Bestuurlijke afstemming binnen RAP-regio 

verband georganiseerd. 

• Startnotitie betaalbare woningvoorraad AM 

• Inventarisatie naar behoefte, huisvesting en 

uitstroom bijzondere doelgroepen 

• Deelname aan MRA Woondeal 

• Informatie m.b.t. doelgroepenverordening in AM 

is ambtelijk en bestuurlijk gedeeld. 

• Verkenning woonruimteverdeling AM en MRA 

• Vervolgonderzoek woningbehoefte AM 

 


