
 

 

AMENDEMENT 

MRA raads- en statenleden verdienen duidelijkheid 

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 14 juli 2022, besprekend Wensen en 

opvattingen Zaanstreek-Waterland bij concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024  

Besluit 

In raadsvoorstel en besluitnota het beslispunt 2.c 

 c. een voorstel op basis van de Termijnagenda en de Voortgangsnota een definitief 

besluit te nemen over de invulling van de financiële kaders van 2023 en 2024 

 

te wijzigen in: 

 c. voorafgaand aan de eerstkomende vergadering van de Algemene Vergadering van 

de MRA voor de raden en staten een Meerjarenbegroting op te stellen die de 3W- 

vragen (Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Wat mag het kosten?) 

beantwoordt 

 

en dit in de zienswijzebrief te verwerken 

 

Toelichting 

De  concept meerjarenbegroting die de MRA heeft afgeleverd is een weinigzeggend 

document geworden. In het nabije verleden zijn door de raadsleden veel inspanningen 

geleverd om de MRA 'iets van ons allemaal' te maken. Dat is in zekere mate gelukt. Deze 

concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 doet de bij de gemeenteraden en staten 

opgebouwde credits grotendeels teniet. Immers, het is geen meerjarenbegroting die aan de 

hooggespannen verwachtingen voldoet. In het stuk is niet te lezen wat de MRA denkt te gaan 

bereiken, wat de MRA ervoor gaat doen en wat - in samenhang daarmee - het mag kosten.  

Er is voldoende tijd geweest om een deugdelijke meerjarenbegroting op te stellen. Aan MRA- 

personeel heeft het niet ontbroken en - hoewel er in de MRA veel nieuwe raadsleden zijn (de 

nieuwe statenleden worden pas in maart 2023 verkozen) - er zijn ook genoeg raadsleden die in 

hun tweede of derde raadsperiode zitten. En een echte nieuwe MRA meerjarenbegroting is 

pas in 2025 te verwachten. 

Om voornoemde redenen lijkt het ons niet onredelijk om voorafgaand aan de Algemene 

Vergadering van de MRA een meerjarenbegroting te verlangen die de 3W- vragen 

beantwoordt.    

 

 

 

 

 
  


