
 

 
 
Aanleiding 

Voor het zomerreces is de concept Meerjarenbegroting 2021-2024 verzonden naar alle 

deelnemers en hun raden en Staten. Dit zodat zij wensen en opvattingen kunnen 

formuleren, die in de Algemene Vergadering van 21 september kunnen worden 

besproken. In onderstaande notitie wordt het proces tot vaststelling van de 

Meerjarenbegroting nader toegelicht.  

 

Status Meerjarenbegroting 2021-2024 

De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument dat voortvloeit uit de 

Samenwerkingsafspraken zoals die eind 2021 zijn vastgesteld door de MRA Deelnemers. 

Het is in feite het financiele kader dat hoort bij het inhoudelijke kader, de MRA 

Agenda.Doordat er reeds een vastgestelde MRA Agenda was op het moment dat de 

Samenwerkingsafspraken werden opgesteld en vastgesteld, is de Meerjarenbegroting 

nu als losstaand document opgesteld en verzonden. Bij een volgende MRA Agenda zal 

de Meerjarenbegroting als onderdeel van de MRA Agenda worden opgesteld. Voor de 

huidige conceptversie is de MRA Agenda 2020 -2024 de inhoudelijke onderbouwing. In 

de reactie op de ingekomen wensen opvattingen zal de relatie met de MRA Agenda 

waar nodig worden geëxpliciteerd.  

 

Proces vaststelling Meerjarenbegroting 

Het verdere proces voor de vaststelling van de Meerjarenbegroting ziet er als volgt uit: 

 

2 sept  In een eerste nazending ontvangen de deelnemers van de AV een 

overzicht van de tot dan toe binnengekomen wensen en opvattingen 

over de Meerjarenbegroting 
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7 sept   Raadtafel bijeenkomst, mogelijk ongevraagd advies aan Bestuur of AV 

 

16 sept   Bespreking van ingekomen wensen en opvattingen voor de concept 

Meerjarenbegroting in het MRA Bestuur, formuleren van een advies aan 

de AV voor wijzigingen aan de Meerjarenbegroting op basis van de 

ingekomen wensen en opvattingen 

 

19 sept  Nazending aan de Algemene Vergadering van de nota ingekomen 

wensen en opvattingen en voorstel van Bestuur voor hoe deze al dan 

niet te implementeren in de Meerjarenbegroting en eventuele andere 

vervolgacties naar aanleiding van de ingekomen wensen en opvattingen 

 

21 sept  Bijeenkomst Algemene Vergadering, bespreking ingekomen wensen en 

opvattingen en het voorstel van het Bestuur, afspraken over benodigde 

wijzigingen en te ondernemen acties 

 

23 sept Verzending definitieve Meerjarenbegroting en de nota van 

beantwoording van de wensen en opvattingen naar alle deelnemers en 

hun raden en Staten. In deze periode van 8 weken wordt de instemming 

van de deelnemers met de Meerjarenbegroting gevraagd. 

 

18 november Bijeenkomst Algemene Vergadering, vaststelling van de definitieve 

Meerjarenbegroting 

 

De periode van 8 weken waarin de Meerjarenbegoting ter instemming voorligt is de 

tweede keer dat de deelnemers deze langs krijgen; zij hebben eerst op de concept 

Meerjarenbegroting met wensen en opvattingen kunnen reageren. Deelnemers kunnen 

er ook voor kiezen om in deze tweede ronde de instemming met de definitieve versie 

van de Meerjarenbegroting een collegebevoegdheid te maken.  

 

Naar verwachting zal komend jaar ook een start worden gemaakt met het proces om te 

komen tot een nieuwe MRA Agenda. Bij dit proces zal dan gelijktijdig aan het opstellen 

van de MRA Agenda ook een bijbehorende Meerjarenbegroting worden opgesteld en 

voorgelegd. 


