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Overleg
Datum
Locatie
Contact

Aanwezigen

Femke Halsema (voorzitter) Arthur van Dijk (PH Lobby/PA), Leen Verbeek (PH
Financien), Thijs Kroese (PH Governance / Raden & Staten), Robbert Berkhout (PH
Duurzaamheid), Victor Everhardt (PH Thema 1), Marja Ruigrok (PH Thema 3),
Alexander Luijten (PH Thema 2), Jeroen Verwoort (PH Communicatie ), Adam
Elzakalai (PH Congressen, Conferenties en Kennisdeling)

Ondersteuning

Emiel Reiding (directeur MRA), Remco Rienties (secretaris Bestuur)
-

Gasten

1. Opening en mededelingen
-

Bij de opening en mededelingen is aandacht besteed aan het feit dat dit de eerste
vergadering is van het Bestuur. De leden van het Bestuur gaan met groot
enthousiasme aan de slag om de MRA-samenwerking op korte termijn te
versterken.

-

De MRA Directie is gezamenlijk met de Vervoerregio Amsterdam op zoek naar
nieuwe huisvesting. Hiervoor is het oog gevallen op een locatie nabij station Noord
van de Noord-Zuidlijn.
| Afspraak 1.1 | - Zodra dit dossier concreter wordt zal het ter besluitvorming
terugkeren in het Bestuur.

-

In het Bestuur is kort het gesprek gevoerd over de opdracht die Hill & Knowlton voor
de MRA aan het uitvoeren is met betrekking tot de positionering en profilering van
de MRA in de lobby richting Den Haag en Europa. Concreet lag de vraag voor of er
een debat over de MRA kan worden georganiseerd in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen. Afgesproken is dat voorzitter Halsema en Arthur van
Dijk een gesprek plannen met H + K over de wenselijkheid.
| Afspraak 1.2 | - Voorzitter Halsema en Arthur van Dijk (PH Lobby/PA) plannen
samen met de MRA Directie op korte termijn een gesprek met Hill & Knowlton

2. Coalitieakkoord nieuwe kabinet
De MRA Directie heeft een analyse op hoofdlijnen gemaakt van het coalitieakkoord van het
nieuwe kabinet aan de hand van de drie thema’s uit de Samenwerkingsafspraken, met daarbij
ook aandacht voor welke indicaties daaruit volgen voor de MRA. Daarbij valt op dat de
versplintering bij het Rijk verder doorschiet. Er zijn verscheidene grote fondsen voorzien,
maar in het akkoord ontbreekt het aan een overkoepelende of samenbrengende visie. Op
voorhand lijkt het een grote uitdaging om de gelden die in de fondsen worden opgenomen
daadwerkelijk te besteden.
Het Bestuur ziet het daarom als opdracht om een propositie neer te leggen in Den Haag,
waarmee we de MRA en daarmee Nederland vooruithelpen. Het is zaak om daarbij de
uitdagingen waar het Kabinet voor staat met elkaar in verband brengen, en met goede,
geintegreerde en concrete oplossingen komen waar de MRA zich goed mee kan profileren.
Voor de MRA is daarbij in de nieuwe governance de uitdaging hoe het Bestuur zich verhoudt
tot de Platforms, en hoe in het proces de snelheid kan worden behouden die bij lobby en
public affairs activiteiten vaak essentieel is. Om op korte termijn met een propositie te
kunnen komen is het daarom van belang om bij de inhoud te blijven waar de deelnemers van
de MRA al uitvoerig bij betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld de MRA Agenda, de drie thema’s
en de Verstedelijkingsstrategie).
Het Bestuur ziet als propositie een kort document voor zich, waarin de uitdagingen van het
kabinet met elkaar in verband worden gebracht, en we als MRA pasklare oplossingen bieden
waarmee we het kabinet te hulp schieten om de ambities voor Nederland te verwezenlijken.
Dit document moet er binnen een paar weken liggen, zodat het in het Bestuur van 4 februari
besproken kan worden. Ook werken we daarbij aan een lobbystrategie voor hoe dit straks aan
te pakken. Wie heeft welke rol, met wie moet in Den Haag gesproken worden, wie gaat waar
heen, hoe bouwen we dat op, etc.
| Afspraak 2.1 | - De MRA Directie stelt in overleg met Arthur van Dijk (PH Lobby/PA) een
propositie op, die in de bijeenkomst van het Bestuur van 4 februari besproken zal worden
| Afspraak 2.2 | - De MRA Directie stelt daarbij ook een overzichtelijke lobby strategie op

3. Portefeuilleverdeling
Het bestuur heeft afgesproken om met een portefeuilleverdeling te gaan werken. Elk lid van
het Bestuur krijgt een of een aantal portefeuilles waar zij of hij verantwoordelijk voor is. Op

die wijze is voor het MRA-netwerk en in bestuurlijke overleggen duidelijk wie waarvoor
verantwoordelijk is, en heeft de MRA Directie voor elk onderwerp een eerste aanspreekpunt.
De portefeuilleverdeling is als volgt afgesproken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Voorzitter en PH internationale betrekkingen – Femke Halsema
1e vicevoorzitter & PH Lobby/PA – Arthur van Dijk
2e vicevoorzitter & PH Financien – Leen Verbeek
PH Governance/ Raden & Staten – Thijs Kroese
PH Communicatie – Jeroen Verwoort
PH Congressen, Conferenties en Kennisdeling – Adam Elzalakai
PH Thema 1 (inventieve regio, best opgeleide beroepsbev.) – Victor Everhardt
PH Thema 2 (regio voor iedereen, menselijke maat) – Alexander Luijten
PH Thema 3 (duurzaam verbonden regio) – Marja Ruigrok
PH Duurzaamheid – Robbert Berkhout

| Afspraak 3.1 | - Het Bestuur heeft ingestemd met bovenstaande portefeuilleverdeling
| Afspraak 3.2 | - De MRA Directie zal met elke portefeuillehouder afspraken maken over
hoe zij of hij het best kan worden ondersteund in haar of zijn portefeuille

4. Kwartiermaker Algemene Vergadering
In de op 10 december 2021 in werking getreden Samenwerkingsafspraken voor de MRA is
opgenomen dat Franc Weerwind voor een periode van twee jaar wordt benoemd tot
kwartiermakend voorzitter van de Algemene Vergadering (AV). Tijdens deze periode is het
aan de AV om nadere afspraken te maken over hoe het voorzitterschap in de toekomst
belegd zal worden. In het nieuwgevormde kabinet Rutte IV is Franc Weerwind benoemd tot
minister: hij zal daarom zijn functie als burgemeester van Almere neerleggen, en daardoor
ook niet langer beschikbaar zijn als kwartiermakend voorzitter van de AV.
Het Bestuur hecht er grote waarde aan dat de kwartiermaker van de Algemene Vergadering
betrokken is geweest bij het proces zoals dat is doorlopen voor de Samenwerkingsafspraken,
en op de hoogte is van de gevoeligheden in de MRA-samenwerking. Ook hecht het Bestuur
grote waarde aan continuiteit. Om die redenen is in het Bestuur afgesproken om de
Algemene Vergadering voor te stellen om Jos Wienen te benoemen tot kwartiermakend
voorzitter voor een periode van twee jaar.

Leen Verbeek geeft aan dat hoewel hij zich neer legt bij het voorstel zoals het Bestuur dat in
de Algemene Vergadering zal voorleggen, hij het niet eens is met dit voorstel. Naar zijn
mening zou het beter zijn als de waarnemend burgemeester van Almere kwartiermakend
voorzitter van de Algemene Vergadering wordt.
| Afspraak 4.1 | - Het Bestuur zal in de Algemene Vergadering het voorstel agenderen om
Jos Wienen voor een periode van twee jaar te benoemen tot kwartiermakend voorzitter

5. Rondvraag
Bij de rondvraag heeft Marja Ruigrok aangegeven dat de Vervoerregio Amsterdam en de MRA
Directie verkennen of zij gezamenlijk nieuwe huisvesting kunnen betrekken. Hier zal
mogelijkerwijs ook efficiency voordeel uit voortvloeien. Ook heeft zij met betrekking tot de
inzet voor de MRA Directie aangegeven dat zij het belangrijk vindt om eerst de doelen goed te
benoemen, en pas daarna de benodigde formatie inzichtelijk te maken.

Tot aan de zomer zijn de volgende bijeenkomsten van het Bestuur en de Algemene
Vergadering gepland op:
-

Vrijdag 4 februari 09.30 – 10.30 uur
Vrijdag 18 februari 09.30 – 11.00 uur
Vrijdag 25 maart 16.00 – 17.00 uur
Vrijdag 22 april 09.30 – 10.30 uur
Woensdag 11 mei 13.30 – 14.30 uur
Vrijdag 20 mei – 09.30 – 11.00 uur
Vrijdag 17 juni 09.30 – 10.30

– Bestuur
– Algemene Vergadering
– Bestuur
– Bestuur
– Bestuur
– Algemene Vergadering
– Bestuur

