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Voorstel 
 

Instemmen met de concept zienswijze  op de ‘Ontwerp meerjarenbegroting MRA 2021 – 2024’ 
(bijlage 1). 

 
Aanleiding 
In opdracht van de algemene vergadering van de MRA en met advies van de raadtafel MRA is 
de ontwerp meerjarenbegroting MRA 2021 – 2024 opgesteld. De meerjarenbegroting is een 
nieuw instrument van de MRA, onderdeel van de door gemeenteraden en staten vastgestelde 
samenwerkingsafspraken MRA.  

In 2020 is door de gemeenteraden en de staten de MRA agenda 2020-2024 vastgesteld. Onder 
het oude convenant werd de MRA agenda jaarlijks vertaald in een begroting die aan de raden en 
staten werd voorgelegd. Onder de nieuwe samenwerkingsafspraken wordt de MRA agenda 
vertaald in een meerjarenbegroting die gelijk met de MRA agenda aan de raden wordt 
voorgelegd. Dit is ook het moment dat de bijdrage van de participanten aan de MRA wordt 
vastgesteld.  

De MRA deelnemers zitten in een overgangsperiode: de MRA agenda 2020 – 2024 is zonder 
meerjarenbegroting reeds vastgesteld. Het is niet de bedoeling om de in de MRA agenda 
vastgestelde doelen bij de behandeling van de meerjarenbegroting opnieuw ter discussie te 
stellen. De deelnemers kunnen zich uitspreken over de financiële vertaling voor de resterende 
periode van MRA agenda. Daarom wordt deze ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024 nu 
voorgelegd.  

 
 

 



Argumentatie 
Kernboodschap 
De meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is onderdeel van de MRA 
samenwerkingsafspraken en gekoppeld aan de reeds vastgestelde MRA agenda 2020 – 2024. 
De meerjarenbegroting gaat in op de verdeling van de financiële middelen om de in MRA agenda 
vastgestelde doelen te realiseren. Gemeenteraden en staten hebben de gelegenheid om met 
een zienswijze hun wensen en bedenkingen op de ontwerp meerjarenbegroting kenbaar te 
maken bij de MRA. In het najaar legt het MRA bestuur een definitieve meerjarenbegroting ter 
vaststelling voor aan de gemeenteraden en staten.   

 
Transparant bestuur 
Door een zienswijze vast te stellen maakt de gemeenteraad haar beoordeling van de ontwerp 
meerjarenbegroting transparant. Het eigen lid brengt vervolgens de zienswijze in bij de algemene 
vergadering MRA d.d. 16 september 2022. Op basis van de ingebrachte wensen en opvattingen 
adviseert de algemene vergadering het MRA bestuur over aanpassing van de 
meerjarenbegroting. Het MRA bestuur stelt vervolgens de definitieve meerjarenbegroting op met 
daarbij gevoegd een nota van beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de 
algemene vergadering. Een door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze maakt ook dat 
transparant wordt welke afwegingen door de algemene vergadering en het MRA bestuur zijn 
gemaakt ten aanzien van de ingebrachte wensen en opvattingen.   

Deelregionale afstemming 

De gemeente neemt samen met de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek deel aan de MRA. Dit 
doet de gemeente vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit voorstel en de ontwerp zienswijze 
zijn afgestemd met de regiogemeenten om zo binnen MRA verband een gezamenlijk en 
eenduidig verhaal uit te dragen.  

Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven  
De ontwerp meerjarenbegroting bevat ook onderdelen die eerder al zijn vastgesteld door de 
gemeenteraden en staten. Zo is de bijdrage per inwoner in 2020 al bepaald, namelijk € 1,53 per 
inwoner. De maximale indexatie en de om niet bijdrage aan de MRA directie vanuit de 
deelnemers zijn onderdeel van de reeds vastgestelde MRA samenwerkingsafspraken. Het is niet 
de bedoeling om reeds vastgestelde kaders opnieuw ter discussie te stellen in de zienswijze.  

Dankzij de deelregionale afstemming in de Regio Gooi en Vechtstreek kan de gemeente haar 
zienswijze kracht bij zetten in MRA verband. Uiteraard staat het de gemeenteraad vrij om deze 
afgestemde zienswijze lokaal waar gewenst aan te passen. De afstemming op deelregionaal 
niveau kan gezien worden als een basis die lokaal gebruikt kan worden voor verrijking. 
Uiteindelijk brengt elke gemeenteraad via het eigen lid haar lokale wensen en opvattingen in bij 
de algemene vergadering. 

De ingebrachte zienswijze zal gewogen worden met de zienswijzen van de overige participanten 
(30 gemeenten en 2 provincies).  

Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing.   
 
 



Beslistermijn 
Uiterlijk vóór 16 september dient de raad een besluit te hebben genomen, omdat op deze datum 
de wensen en opvattingen van alle gemeenten worden besproken in de Algemene Vergadering 
van de MRA. 
 
Financiële paragraaf 
Vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek neemt de gemeente met de regiogemeenten deel aan de 
MRA. De MRA bijdrage van de gemeente verloopt via de Regiobegroting. De MRA bijdrage 2021 
was € 1,53 per inwoner, op basis van het aantal inwoners op 1 januari 2020. Het MRA bestuur 
stelt in de meerjarenbegroting een indexatie voor die gelijk is aan de gemiddelde indexatie over 
de afgelopen vier jaar (de maximale indexatie in de samenwerkingsafspraken). Tevens rekent de 
MRA in de ontwerp begroting met een groei van het aantal inwoners op basis van de gemiddelde 
bevolkingsgroei over de afgelopen tien jaar. Onderstaande tabellen laten de berekening van de 
gemiddelde bevolkingsgroei voor de regiogemeenten en de ontwikkeling van de inwonerbijdrage 
per regiogemeente zien1. 
 
Tabel 1 Berekening gemiddelde bevolkingsgroei per jaar over de afgelopen 10 jaar* 

Gemeente Inwoners 2012 Inwoners 2021 Bevolkingsgroei per jaar 
Blaricum 9.038 11.954 292 
Gooise Meren 56.214 58.524 231 
Hilversum 85.537 91.235 570 
Huizen 41.574 41.090 -48 
Laren 11.360 11.398 4 
Wijdemeren 23.297 24.463 117 
Gooi en Vechtstreek 227.020 238.664 1.164 

* Formule = (inwoners 2021 minus inwoners 2012) / 10 jaar 
 
Tabel 2 Berekening van de inwonerbijdrage per regiogemeente 

Gemeente Bijdrage 2021  
€1,53 

Bijdrage 2022:  
€1,56* 

Bijdrage 2023:  
€ 1,59** 

Bijdrage 2024:  
€ 1,63** 

Blaricum 18.290 18.648 19.471 20.436 
Gooise Meren 89.542 91.297 93.420 96.147 
Hilversum 139.590 142.327 145.970 150.571 
Huizen 62.868 64.100 65.256 66.819 
Laren 17.439 17.781 18.129 18.591 
Wijdemeren 37.428 38.162 39.082 40.255 
Gooi en Vechtstreek 365.156 372.316 381.327 392.818 

* Bijdrage 2022 = CBS inwonertal 1-1-2021 maal geïndexeerde MRA bijdrage à € 1,56 
** Bijdrage 2023 = (CBS inwonertal 1-1-2021 + bevolkingsgroei) maal geïndexeerde MRA bijdrage à € 1,59 
*** Bijdrage 2024  = (CBS inwonertal 1-1-2021 + 2 maal bevolkingsgroei) maal geïndexeerde MRA bijdrage à € 1,63  

 
Conform de MRA Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis 
van de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar. De bijdrage per inwoner bedraagt de 
komende jaren daardoor:  
o 2022 - € 1,56 per inwoner  
o 2023 - € 1,59 per inwoner  
o 2024 - € 1,63 per inwoner  
Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 
jaar (2018-2021: 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 
en 2024 hoger uitvallen als de gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 
hoger uitvalt. 
 

                                                
1 De gepresenteerde berekeningen zijn gemaakt door de Regio Gooi en Vechtstreek op basis van CBS data. De wijze van berekening van 
de gemiddelde bevolkingsgroei per jaar die ten grondslag heeft gelegen aan de MRA meerjarenbegroting is niet bekend bij de Regio.  



Gemeenten dienen op deelregionaal niveau voor hun aandeel een om niet bijdrage te leveren 
aan de MRA directie. Deze om niet bijdrage is geen onderdeel van de MRA meerjarenbegroting 
en geen onderdeel van de Regiobegroting. Het algemeen bestuur van de Regio doet voor de 
zomer een voorstel aan de regiogemeenten voor de invulling van de MRA om niet bijdrage vanuit 
Gooi en Vechtstreek.  
 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
De raad is bevoegd om gezamenlijk met andere raden een zienswijze met wensen en 
bedenkingen op de ontwerp meerjarenbegroting kenbaar te maken bij de MRA. In het najaar 
legt het MRA bestuur een definitieve meerjarenbegroting ter vaststelling voor aan de 
gemeenteraden en staten.   
 
Collegeprogramma 
Vitaal en Verbindend, Coalitieakkoord 2018-2022 
4.6.4. (Financiën): De volgende kosten, die thans incidenteel in de begroting zijn opgenomen, 
worden structureel in de begroting opgenomen: inhuur personeel ad €300.000,- vanaf 2019, 
Regionale Samenwerkingsagenda ad €125.000,- vanaf 2021 en Metropool Regio Amsterdam 
ad € 65.000,- vanaf 2022. 
 
Begroting 
Het MRA bestuur verwacht uiterlijk 22 september 2022 een definitieve meerjarenbegroting naar 
de gemeenteraden en staten te zenden voor vaststelling. Het bestuur voegt een nota van 
beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de algemene vergadering bij. Het 
resultaat van de lokale vaststelling wordt ingebracht in de algemene vergadering van 18 
november waar na bespreking de meerjarenbegroting wordt vastgesteld. De Regio verwerkt de 
definitief vastgestelde MRA inwonerbijdrage in haar programmabegroting.  
  
De begrotingscyclus vanuit de nieuwe MRA samenwerkingsafspraken start met deze 
meerjarenbegroting. In het najaar van 2022 ontvangen de raden de eerste termijnagenda en in 
het voorjaar van 2023 de eerste voortgangsnota. In de eerste helft van 2023 start ook het traject 
naar een nieuwe MRA agenda.  
 
Eerdere besluiten 
In 2020 is door de gemeenteraden en de staten de MRA agenda 2020-2024 vastgesteld. Onder 
het oude convenant werd de MRA agenda jaarlijks vertaald in een begroting die aan de raden 
en staten werd voorgelegd. Onder de nieuwe samenwerkingsafspraken wordt de MRA agenda 
vertaald in een meerjarenbegroting die gelijk met de MRA agenda aan de raden wordt 
voorgelegd. Dit is ook het moment dat de bijdrage van de participanten aan de MRA wordt 
vastgesteld.  

 
Voorgeschreven procedure 
Elke gemeente heeft een eigen lid in de algemene vergadering. De algemene vergadering d.d. 
16 september 2022 bespreekt de binnengekomen zienswijzen en adviseert het MRA bestuur 
over aanpassing van de meerjarenbegroting.  

 
Kader- en beleidsnota’s 
Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam 15 oktober 2021, door de raad 
vastgesteld op 20 december 2021.  
 



Evaluatie 
In de eerste helft van 2023 start het traject naar een nieuwe MRA agenda.  
 
Bijlagen 
1. Zienswijze meerjarenbegroting MRA 2021-2024 
2. Aanbiedingsbrief ontwerp meerjarenbegroting 
3. Notitie bij ontwerp meerjarenbegroting 
4. Ontwerp meerjarenbegroting MRA 

 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 27 juni jl.. 
De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van VVD, Leefbaar Huizen, CDA, D66, 
PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen adviseren u in te stemmen met het 
voorstel. 
De fractievertegenwoordiging van Dorpsbelangen Huizen behield een standpunt voor en nam het 
voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 
 
 


