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Agendapunten
1. Opening en mededelingen
 Opening door Jos Wienen, vicevoorzitter van de Algemene
Vergadering
 TKN: terugkoppeling vorige bijeenkomst (bijlage 1a)
2. Voorstel kwartiermakend voorzitter Algemene Vergadering
Door de benoeming van Franc Weerwind tot minister in het nieuwe Kabinet is
een vacature ontstaan voor de kwartiermakend voorzitter van de Algemene
Vergadering. Het Bestuur stelt voor om Jos Wienen – momenteel de
vicevoorzitter van de Algemene Vergadering – aan te stellen als
kwartiermakend voorzitter van de Algemene Vergadering voor een periode van
twee jaar, en daarbij Ank Bijleveld (en de toekomstig burgemeester van Almere)
te benoemen tot vicevoorzitter van de Algemene Vergadering. Gezien de
langdurige betrokkenheid van Jos Wienen bij de MRA-samenwerking is hij goed
bekend met de materie en alle gevoeligheden die hebben gespeeld in proces om
te komen tot de nieuwe samenwerkingsafspraken. Gedurende het
kwartiermakerschap zullen afspraken worden gemaakt over hoe in de toekomst
om te gaan met het voorzitterschap van de AV.
Bespreekpunten en gevraagde afspraken:
2.1 Jos Wienen voor een periode van twee jaar aan te stellen als
kwartiermakend voorzitter van de Algemene Vergadering
2.2 Ank Bijleveld (en de toekomstig burgemeester van Almere) te
benoemen tot vicevoorzitter van de Algemene Vergadering
3. Propositie MRA (bijlage 3a – zal worden nagezonden op donderdag 10
februari)
Het Bestuur heeft een MRA Propositie gemaakt voor het nieuwe Kabinet. Kern
van de propositie is dat we het Kabinet als actieve partner een samenhangende

oplossing bieden voor de uitdagingen waar het nieuwe Kabinet zich mee
geconfronteerd ziet.
Gevraagde afspraken:
3.1 Kennis te nemen van de MRA-propositie richting het nieuwe
kabinet
3.2 Te reflecteren op hoe deze propositie van waarde kan zijn in de
interne profilering binnen de MRA
3.3 Af te stemmen over de relatie tussen de propositie en reeds
lopende inspannigen richting het nieuwe Kabinet door de
deelnemers
4. Propositie Zaanstreek-Waterland (bijlage 4a, 4b)
Jan Hamming zal ter vergadering de propositie van deelregio ZaanstreekWaterland aan de MRA presenteren. In de propositie is inzichtelijk gemaakt wat
de ambities zijn van de deelregio Zaanstreek-Waterland, wat zij de MRA te
bieden hebben, en wat ze van de MRA nodig hebben om hun ambities te
kunnen verwezenlijken.
Gevraagde afspraken:
4.1 Kennis te nemen van de Propositie Zaanstreek-Waterland
4.2 Te reflecteren op in hoeverre dit een handig instrument is om de
deelregionale samenwerking binnen de MRA te versterken
5. Opzet en proces Meerjarenbegroting (bijlage 5a, bijlage 5b wordt
nagezonden op donderdag 10 februari)
In bijlage 5a is een voorstel van het bestuur opgenomen voor de opzet van de
Meerjarenbegroting. Centrale lijn hierin is dat de Meerjarenbegroting (als
financiele onderbouwing van de MRA Agenda) wordt opgesteld conform de
indeling van de MRA Agenda. In de nazending is een advies van de Raadtafel
meegezonden over het te doorlopen proces voor vaststelling van de
Meerjarenbegroting.
Gevraagde afspraken:
5.1 In te stemmen met de voorgestelde opzet van de
Meerjarenbegroting
5.2 Kennis te nemen van het advies van de Raadtafel over de te volgen
procedure m.b.t. de Meerjarenbegroting
5.3 Af te spreken hoe de procedure om tot vaststelling van de
Meerjarenbegroting te komen zal verlopen

6. Stand van zaken ‘om niet’ inzet MRA Directie
Leen Verbeek zal als portefeuillehouder Financien uit het Bestuur een
mondelinge toelichting geven op de laatste stand van zaken met betrekking tot
de benodigde ‘om niet’ inzet door de deelnemers aan de MRA Directie
Gevraagde afspraken:
6.1 Kennis te nemen van de laatste stand van zaken mbt de ‘om niet’
inzet die nodig is voor de MRA Directie
7. Rondvraag en sluiting

