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Onderwerp Terugkoppeling Algemene Vergadering 18 februari 2022 

 

 

Geachte leden van de MRA Raadtafel, 

 

 

In onze vergadering van 18 februari hebben wij uw advies besproken voor de opzet en 

het proces rondom de MRA Meerjarenbegoting. Na de vaststelling van de 

Samenwerkingsafspraken eind vorig jaar was dit voor het eerst dat de Algemene 

Vergadering de MRA Raadtafel formeel om een advies heeft gevraagd. De leden van de 

Algemene Vergadering onderstrepen het belang van het op een goede manier 

betrekken van raden en Staten, en verwachten dat de Raadtafel hier een grote bijdrage 

aan kan leveren. 

 

Uw advies met betrekking tot de Meerjarenbegroting is uitvoerig besproken. Middels 

deze brief geven wij u graag een terugkoppeling van de afspraken die naar aanleiding 

van uw advies in de Algemene Vergadering zijn gemaakt. Uw roep om een tijdige 

verzending van de concept Meerjarenbegroting is gehoord. Uitgaande van bespreking 

van de wensen en opvattingen in de vergadering van de Algemene Vergadering van 16 

september (conform uw advies), verwachten wij de concept Meerjarenbegroting uiterlijk 

begin april naar de deelnemers te kunnen verzenden (ruim 20 weken voor 16 

september). 

 

Ook uw verzoek om inzage in de gevolgen voor de deelnemers van de gevraagde ‘om 

niet’ inzet voor de MRA Directie is begrijpelijk. Gezien de functie van de 

Meerjarenbegroting is het niet mogelijk om de financiele gevolgen van de ‘om niet’ inzet 

inzichtelijk te maken in de Meerjarenbegroting. Deze financiele gevolgen zijn er voor de 

MRA-begroting aan de uitgavenkant immers niet; die zijn, indien er geen 
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organisatorische oplossing wordt gekozen, van invloed op de gemeentelijke begroting. 

In de eerstvolgende Algemene Vergadering zal het Bestuur een voorstel voor een 

verdeelsleutel agenderen, waarin op schaal van de deelregio’s en naar rato van 

inwoneraantal een verdeling zal worden gemaakt van de benodigde inzet voor de MRA 

Directie. Door deze verdeelsleutel en het gesprek wat hierover wordt gevoerd in de 

deelregio’s zal ook voor de individuele deelnemers inzichtelijk worden wat voor hen 

mogelijkerwijs de gevolgen zijn.  

 

Wij vertrouwen er op u middels deze brief een goed beeld te hebben gegeven van de 

afspraken die naar aanleiding van uw advies in de Algemene Vergadering zijn gemaakt. 

Voor de volledigheid hebben we als bijlage bij deze brief ook de concept terugkoppeling 

van de gehele bijeenkomst van de Algemene Vergadering bijgesloten. Mocht u naar 

aanleiding van deze brief of de bijlage vragen of suggesties hebben, dan vernemen wij 

die uiteraard graag. 

 

We zien de samenwerking tussen de Algemene Vergadering en de Raadtafel op basis 

van deze eerste ervaring met vertrouwen tegemoet, en gaan op korte termijn graag met 

u in gesprek over hoe we deze nog verder kunnen versterken. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de Algemene Vergadering 

 

 

 

 

Jos Wienen     Emiel Reiding 

Voorzitter Algemene Vergadering   Directeur MRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


