
 

 
Aanleiding 

In de bijeenkomst van het Bestuur van 11 november heeft het Bestuur verzocht om voor 

een volgende bijeenkomst de werking van het aanjaagbudget te agenderen. In deze notitie 

is een voorstel opgenomen voor hoe het aanjaagbudget moet werken. 

 

1. Achtergrond 

Om als Bestuur verschil te kunnen maken is het wenselijk om ook financiele speelruimte te 

hebben: om over de mogelijkheid te beschikken om acties te financieren die nodig zijn om 

nieuwe of urgente ontwikkelingen aan te jagen of met elkaar in verbinding te brengen. 

Hiervoor is in de Meerjarenbegroting en het Jaarplan voor 2023 het ‘Aanjaagbuget voor 

nieuwe (integrale) programma’s of activiteiten’ opgenomen. De aard van het budget maakt 

dat op voorhand nog niet inzichtelijk gemaakt kan worden wat er precies uit zal worden 

gefinancierd. Hooguit op hoofdlijnen:  

 het moet gaan om nieuwe, integrale of strategische programma’s of 

activiteiten, die passen binnen de MRA Agenda of de thema’s uit de 

samenwerkignsafspraken, of nieuwe verbindingen of benaderingen van 

bestaande programma’s of activiteiten. 

 Daarnaast kunnen ook onderzoeken/ verkenningen gedaan worden naar 

actuele of urgente onderwerpen die nog niet in de MRA Agenda of de thema’s 

van de samenwerkingsafspraken zijn belegd, maar waarvan het wel wenselijk is 

om te verkennen of we er in de nabije toekomst iets mee moeten 

 De programma’s activiteiten die vanuit dit budget worden gefinancierd zijn 

tijdelijk van aard en kortlopend (max 1-2 jaar). Als daarna continuering/ een 

vervolg wenselijk is, moet het betreffende onderwerp/ thema een plek krijgen in 

de MRA Agenda en ingebed worden in een van de platforms of PHO’s.  

In de nota van beantwoording van de Meerjarenbegroting is reeds een en ander opgenomen 

over de werking van het Aanjaagbudget. Deze teksten zijn verwerkt in onderstaand voorstel. 
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Voor 2023 is 750.000 euro begroot in het Aanjaagbudget. Het budget hoeft niet jaarlijks 

uitgeput te worden: aan het eind van elke vierjaarlijkse periode van de MRA Agenda en 

meerjarenbegroting zal inzichtelijk worden gemaakt wat de stand van zaken is van het 

Aanjaagbudget, en zal op voorstel van het Bestuur in de AV besloten worden hoe om te gaan 

met het eventuele overschot of tekort.  

 

Voorstel  
Om aanspraak te maken op financiering uit het aanjaagbudget is een concreet en 

onderbouwd voorstel nodig. Dit voorstel kan door verschillende betrokken worden 

ingebracht: 

- (leden van) het Bestuur  

- (leden van) de Platforms en PHO’s 

- (leden van) de Algemene Vergadering 

- de MRA Directie  

- een van de deelnemers of deelregio’s (maar dan idealiter via Platform of AV) 

 

In het voorstel wordt in ieder geval inzichtelijk gemaakt: 

- Het doel van de activiteit/ het project/ programma 

- De beoogde resultaten/ op te leveren producten 

- De urgentie (waarom is het belangrijk, waarom nu) 

- Hoe het zich verhoudt tot de MRA Agenda of de thema’s uit de 

samenwerkingsafspraken en lopende projecten/activiteiten/programma’s 

- De begrootte kosten 

- Een planning op hoofdlijnen 

- Betrokken stakeholders 

 

Op basis van het voorstel zal in het Bestuur worden besloten of en voor welk bedrag het 

voorstel zal worden gehonoreerd. Vervolgens zal dit besluit ook TKN worden geagendeerd in 

de AV, de platforms en de PHO’s. Ook over de voortgang en de behaalde resultaten van de 

activiteiten/ projecten/ programma’s die worden gefinancierd vanuit het aanjaagbudget zal 

actief worden gecommuniceerd met de genoemde gremia. 

 

2. Vervolgstappen 

Na akkoord op bovenstaande werking zal deze notitie worden aangepast, en TKN worden 

geagendeerd in alle genoemde gremia, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de 

werking van het aanjaagbudget. 


