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I. Algemeen 

 

1. Opening/mededelingen  

 
2. Verslagen DO/BO (bijlagen 2a, 2b) 

 

II. Strategisch  

 

3. Onderwijs&Arbeidsmarkt (bijlage 3) 

Presentatie van John Herfkens (werkambassadeur van de provincie Noord-Holland) en 
Nina Tellegen over samenwerken aan een wendbare en duurzame arbeidsmarkt. . 
 
De provincie NH presenteert samen met de board hun deelname in het Manifest Werken 
en Ontwikkelen 2030 Noord-Holland, zie www.werkenontwikkelen2030nh.nl. 
Centraal in dat Manifest staat de koppeling van innovatieontwikkeling en human capital 
aan de regionale opgaven rond de energietransitie, een circulaire economie en een 
duurzaam bebouwde omgeving. Een koers die ook het nieuwe kabinet lijkt te gaan varen 
rond haar arbeidsmarktbeleid. Het manifest is opgesteld door ruim 160 stakeholders uit 
de arbeidsmarkt van binnen en buiten de provincie, waaronder een aantal MRA-
gemeenten, Onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven. Ook House of skills is 
aangesloten. 
Doel van het manifest is meer regie, synergie en tegengaan van versnippering 
bewerkstellingen tussen ieders inzet en middelen op die arbeidsmarkt, opdat voor 
ondernemers en (potentiële) werknemers overzicht en eenvoudige toegang tot werk en 
ontwikkelmogelijkheden bestaat. 
Directe aanleiding voor de presentatie is de alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt. 
Zonder samenwerking en keuzes in de te organiseren randvoorwaarden voor die 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.werkenontwikkelen2030nh.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C8cc534134f974aabbaaf08d9f1e37d9b%7C49f943ef3ce242d2b529ea37741a617b%7C0%7C0%7C637806781635711159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1EpfHt21cQSdIpteGHp%2F2Ni%2BNgjVWxoIwKe1VW%2B2mvI%3D&reserved=0


 

   
 

arbeidsmarkt dreigt onze economie te stagneren en loopt het realiseren van opgaven 
vertraging op. 
 
Aan het BO wordt gevraagd om: 

a) Kennis te nemen van het provinciaal manifest Werken en Ontwikkelen 

b) Met elkaar af te stemmen op welke wijze de MRA en de MRA deelnemers 

kan bijdragen aan de uitvoering van dit manifest 

 

 

4. Analyse regeerakkoord  (bijlagen 4a,4b) 

Bijgevoegd een korte analyse van het regeerakkoord en  de MRA propositie aan het 
kabinet, zoals door het  MRA Bestuur is opgesteld.  Deze propositie is kabinet breed 
verspreid, ook aan de nieuwe ministers EZK.  
Zoals uit de analyse blijkt, zijn er veel aanknopingspunten binnen het economisch 
domein. Door de MRA Investeringsagenda (nog) meer te richten op Groeifonds, 
Klimaatfonds en Regiodeals, liggen er voldoende kansen voor het EZ domein.  

 

Aan het BO wordt gevraagd om: 
a) Af te spreken dat leden BO in hun contact met het Rijk de MRA propositie 

inbrengen 

b) Het DO opdracht te geven om  relevante EZ dossiers te identificeren (en uit 

te werken middels de MRA Investeringsagenda) waarop de samenwerking 

met het Rijk geintensiveerd moet worden.  

 

III. Uitvoering 
 

5. Voorstel continuering Amsterdam Trade (bijlage 5) 

Bijgevoegd het voorstel om een bijdrage van €50.000 ter beschikking te stellen, om zo 
ook het derde jaar van de overeengekomen looptijd van het programma te borgen. Dit 
om zowel aan de Trade Developer, als aan het netwerk van betrokkenen partijen, meer 
zekerheid te kunnen geven over de continuiteit.  

 
Aan het BO wordt gevraagd om:  

a) het BO positief te adviseren over de aanwending van MRA budget voor de 

continuering van MRA Trade Development voor de laatste periode van drie 

jaar. (vanaf juli 2023 tot juli 2024) ad € 50.000,- 

 
 



 

   
 

6. Voorstel Economische Verkenningen 
De Economische Verkenningen MRA (EVMRA) 2021 zijn op de recente State of the 

Region gepresenteerd. Ook het boekje is inmiddels beschikbaar en gedeeld met de 

regio-partners. (zie ook  https://www.metropoolregioamsterdam.nl/economische-

verkenningen-metropoolregio-amsterdam-evmra/) Voornemen is om ook de komende 

jaren jaarlijks te komen met een EVMRA. Hiertoe zal een aanbestedingsprocedure 

gestart worden. Ook zal nader bekeken worden op welke wijze deze EVMRA nog beter 

gepresenteerd kunnen worden en onder de aandacht van de belanghebbenden worden 

gebracht. Immers, op de State of the Region is altijd maar beperkte tijd om de EVMRA te 

presenteren met als gevolg dat een zekere verdieping niet mogelijk is en ook  de 

deelregionale aspecten onvoldoende belicht kunnen worden.  

 

Aan het BO wordt gevraagd om: 

a) in te stemmen met start aanbestedingsprocedure, om de EVMRA voor een 

 periode van vijf jaar te kunnen aanbesteden 

b) suggesties te doen op welke wijze de EVMRA publiekelijk gepresenteerd 

 kunnen worden – zowel op MRA-schaal als per deelregio/gemeente.  

 

7. Circulaire Economie (bijlagen 7 a, b, c) 

 Overdrachtsdocument (7a,7b) 

Het programma Circulaire Economie is – na de overdracht vanuit het PHO 

Duurzaamheid - inmiddels een integraal onderdeel van het Platform Economie. De 

bestuurlijk trekkers (wh Jan Hoek en Robbert Berkhout) hebben – op basis van 

ervaringen uit de afgelopen periode – een overdrachtdocument opgesteld. Deze is 

bijgevoegd. 

Daarnaast is er het voornemen om in september 2022 wederom een Duurzaamheidstop 

(met als werktitel State of Sustainibility) te organiseren, waarvoor vanuit het Platform 

Economie ook inhoudelijke inbreng wordt geleverd: verduurzaming bedrijventerreinen, 

energietransitie  en circulaire economie worden in het programma opgenomen.  

 

Aan het BO  wordt gevraagd om: 

a) Kennis te nemen van het door de bestuurlijke trekkers van het programma 

Circulaire Economie opgestelde overdracht document met tien 

aanbevelingen  

b) Er kennis van te nemen dat dit overdracht document door de beide 

bestuurlijke trekkers in maart wordt toegezonden aan de MRA overheden 

met het verzoek de aanbevelingen te betrekken bij de college besprekingen 

en het op te stellen coalitieakkoord. 

 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/economische-verkenningen-metropoolregio-amsterdam-evmra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/economische-verkenningen-metropoolregio-amsterdam-evmra/


 

   
 

c) in te stemmen met het voorstel van grotere betrokkenheid Platform 

Economie bij Duurzaamheidstop 

 

 Roadmap Circulaire Economie (7c) 

Bijgevoegd  het voorstel voor het opstellen van  een roadmap circulair textiel, als 

concrete uitwerking van de Green Deal en gericht op het maken van concrete afspraken 

met deelnemende bedrijven en kennisinstellingen.  

 

Aan het BO wordt gevraagd om: 

d) In te stemmen met het voorrstel om te komen tot een roadmap circulaire 

textiel en hiervoor een aanvullende bijdrage ad € 25.000 ter beschikking 

te stellen  

 

 

Rondvraag/sluiting 

 


