
 

Overleg MRA Raadtafel van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 9 februari 2022 

Locatie MRA Bureau, Strawinskylaan 1779 (WTC Amsterdam, I-toren), 1077 XX Amsterdam 

Tijd 19.30 – 21.00 uur  
 

 
 
Agendapunten 

1. Opening, voorstelronde en mededelingen 

 Opening door Arjen Overbeek, MRA Directie 

 

2. Traject benoemen van voorzitter en de plaatsvervanger 

De volgende Raadtafel is na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 

2022. Voorstel is om een definitieve benoeming van de voorzitter en de 

plaats-vervanger daarna in de Raadtafel van 10 mei a.s te laten plaatsvinden.  

Gevraagde afspraken:  

2.1 Speciaal voor deze bijeenkomst een voorzitter aan te wijzen. 

Tevens een plaatsvervanger, zodat beiden samen met de 

secretaris de volgende bijeenkomst kunnen voorbereiden; 

2.2 Tijdens de eerstvolgende Raadtafel op 10 mei a.s. wordt 

definitief een voorzitter en een plaatsvervanger benoemd. 

 

3. Memo Werkwijze MRA Raadtafel (bijlage) 

In deze memo zijn de eerste uitwerkingen en aandachtspunten uit de 

Samenwerkingsafspraken opgenomen. De memo geeft slechts een eerste 

aanzet om de Raadtafel een goede start te laten maken.  

Bespreekpunten en te maken afspraken:  

3.1 De memo en mogelijk door de aanwezigen genoemde 

aandachtspunten worden geagendeerd in de eerste Raadtafel 

na de verkiezingen van 16 maart 2022 (10 mei); 

3.2 Kennis te nemen van de memo. 

 
4. Gevraagd advies over de Meerjarenbegroting 

De Algemene Vergadering van 22 december jl (bijlage) heeft de Raadtafel 

advies gevraagd over haar voorstel om de Meerjarenbegroting richting de 



 

raden en de Staten te verzenden. “De leden van de Algemene Vergadering 

onderschrijven de noodzaak van maatwerk in dit overgangsjaar, en zijn van 

mening dat vanuit het bestuur/MRA-Directie hierover goed 

gecommuniceerd moet worden naar de deelregio’s, raden en Staten en de 

raadtafel. Zodat ieder op de hoogte is van het proces wat dit jaar gevolgd 

wordt en in hoeverre dit afwijkt van de processen en procedures in de 

samenwerkingsafspraken. Hierbij is het van belang om qua timing rekening 

te houden met de komende gemeenteraadsverkiezingen.” Haar voorstel 

luidt: “De concept-meerjarenbegroting zal dan ook pas na de verkiezingen 

[red. 16 maart 2022]  worden verzonden naar alle raden en Staten van de 

deelnemers voor hun wensen en opvattingen. Inzet is de achtwekentermijn 

wel voor het zomerreces af te ronden.” 

 

Achtergrond: Doordat de nieuwe samenwerkingsafspraken pas in 

december in werking konden treden, is het voor de jaarstukken voor 

2022 niet mogelijk geweest om de in de samenwerkingsafspraken 

opgenomen procedure te doorlopen. In bijlage 3a is daarom een 

voorstel opgenomen voor de te doorlopen procedure voor dit 

overgangsjaar. Aandachtspunt daarbij is dat in de oude systematiek 

nog geen sprake was van een Meerjarenbegroting. Deze heeft 

daarom ook een plek gekregen in de voorgestelde procedure voor 

het overgangsjaar. 

 

Gevraagde afspraken:  

4.1 Een advies aan de Algemene Vergadering en Bestuur uit te 

brengen over het proces-voorstel van de AV van 22 december 

2022, te weten “De concept-meerjarenbegroting pas na de 

verkiezingen van maart 2022 verzenden naar alle raden en 

Staten van de deelnemers voor hun wensen en opvattingen. 

Met inachtneming van de achtwekentermijn de uiterlijke datum 

van binnenkomst van de wensen en opvattingen bij de 

secretaris van het bestuur te stellen op 15 juni2022, zodat deze 

voor de zomer van 2022 kan worden afgerond.”;  



 

4.2 Het advies wordt door de voorzitter aan de AV en het bestuur 

aangeboden en wordt daarna op de website van de MRA 

gepubliceerd.  

 

5. Vergaderdatums van 2022 

De volgende bijeenkomst van de Raadtafel is op 10 mei a.s. De data na de 

zomer zijn onder voorbehoud (7 september en 8 november 2022), i.v.m. het 

geven van advies aan het bestuur en de AV én het nog niet definitief zijn van 

de datums van de bijeenkomsten van het bestuur en de Algemene 

Vergadering.  

Gevraagde afspraken:  

5.1 De datums van het najaar op 10 mei a.s. vast te stellen. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 
Bijlagen behorende bij deze agenda: 

1. 20211224 Memo MRA Raadtafel 

2. Verslag-Algemene-Vergadering-MRA-22-december-2021 

3. 03a_proces_Jaarplan_20211129 (t.b.v. advies over process 

Meerjarenbegroting) 

 
Overige bijlagen: 

4. Definitieve-Samenwerkingsafspraken-MRA-2021 


