
 

Platform - 

  

Overleg Bestuur van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 25 maart 2022 

Locatie Ambtswoning van de Burgemeester van Amsterdam, Herengracht 502 te Amsterdam 

Tijd 16.00 – 17.00 uur 
 

Agendapunten 
 

1. Opening  

 Vaststellen agenda 

 Ter vaststelling: terugkoppeling vorige bijeenkomst (bijlage 1a) 

 

2. Manifestatie voor een duurzame toekomst voor de MRA 

Mondelinge introductie door Emiel Reiding, en presentatie door Zef Hemel 

Een brede coalitie aan MRA-partners (o.a. een flink aantal kennisinstellingen, 

WeMakeTheCity, Amsterdam 750, Pakhuis de Zwijger) heeft samen met Zef 

Hemel een idee gevormd over een manifestatie. Tijdens deze manifestatie zal 

met input van een grote hoeveelheid doelgroepen en in creatieve werkvormen 

een versnelling worden gerealiseerd in het denken over een duurzame toekomst 

voor de MRA. Het idee heeft sterke relaties met een groot aantal doelen van de 

MRA (o.a. op het gebied van duurzaamheid, duurzame mobiliteit, duurzame 

woningbouw, menselijke maat, energie armoede, enzovoort) en activiteiten die 

we als MRA uitvoeren of organiseren (o.a. MRA Congressen, de 

duurzaamheidtop, State of the Region, MRA-programma’s en projecten op het 

gebied van duurzaamheid en gerelateerde onderwerpen). De manifestatie biedt 

in potentie kansen voor de MRA-samenwerking. Ons advies is daarom om in 

samenwerking met de intiatiefnemers en onder aansturing van de 

portefeuillehouders (1) duurzaamheid, (2) duurzame mobiliteit en (3) 

congressen, conferenties en kennisdeling de MRA Directie opdracht te geven 

om te verkennen in hoeverre dit een goede kans is, en te komen tot een 

uitgewerkt voorstel.  

Gevraagde afspraken:  
2.1 De MRA-directie opdracht te geven te verkennen in hoeverre deze 

manifestatie kansen biedt voor de MRA 

2.2 De MRA-directie opdracht te geven het idee uit te werken tot een 

concreet voorstel wat in een volgende vergadering van het Bestuur 

ter besluitvorming voor kan liggen 



 

3. Mededelingen 

 Voortgang propositie 

 Voortgang Positionering MRA (traject H&K) 

 Voortgang om niet inzet 

 TKN: oprichting PHO Sociaal (met coalition of the willing) 
 

4. Concept Meerjarenbegroting 2021-2024 (bijlage 4a, 4b) 

Leen Verbeek zal als portefeuillehouder financien een korte mondelinge 

toelichting geven bij dit agendapunt. In opdracht van de Algemene Vergadering 

en met advies van de Raadtafel is een concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 

opgesteld. De Meerjarenbegroting is het financiele kader dat door alle 

deelnemers wordt vastgesteld, waarbinnen de uitvoering van de MRA Agenda 

en overige MRA-activiteiten vorm moeten krijgen.  Na vaststelling van het 

concept-document in het Bestuur zal deze voor wensen en opvattingen worden 

verzonden naar de deelnemers en hun raden en Staten. In de AV van 16 

september zullen deze wensen en opvattingen worden besproken, waarna een 

definitief document zal worden opgesteld. Deze gaat vervolgens ter vaststelling 

naar alle deelnemers, alvorens het definitieve document in de AV van 18 

november zal worden vastgesteld.  

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

4.1 De concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 te bespreken 

4.2 De concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 vast te stellen, en vrij 

te geven voor verzending naar de deelnemers en hun raden en 

Staten zodat zij hun wensen en opvattingen kunnen formuleren. 

 

5. Congressen in het najaar (bijlage 5a) 

Adam Elzakalai zal als portefeuillehouder congressen, conferenties en 

kennisdeling een korte mondelinge toelichting geven bij dit agendapunt. Het 

MRA Congres dat voor 2020 was voorzien kon wegens corona niet doorgaan. Nu 

vrijwel alle coronamaatregelen zijn komen te vervallen, is er weer meer 

mogelijk. Vanuit verschillende programma’s/ thema’s is behoefte om 

(bestuurlijke) bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast is het wenselijk om de 

nieuwe raden en bestuurders goed te betrekken bij de MRA Samenwerking. Het 

voorstel is daarom om na de zomer (zodra het stof van de verkiezingen weer 

een beetje is neergedaald) twee thematische bijeenkomsten te organiseren, 

voor de doelgroep die normaliter ook voor het MRA Congres wordt uitgenodigd 



 

(bestuurders, raads- en Statenleden, ambtenaren). Zie ook het voorstel in 

bijlage 5a. 

Gevraagde afspraken:  

5.1 De MRA Directie opdracht te geven om de twee bijeenkomsten te 

organiseren 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 

 

Voorraad agenda: 

- 22 april: MRA Vastgoed/ op gang brengen woningmarkt (met Henri de Groot) 

- 22 april: resultaten traject Positionering MRA (met Jack de Vries) 

Overzicht volgende bijeenkomsten: 

Tot aan de zomer zijn dit de bijeenkomsten van het Bestuur (en AV): 

- Vrijdag 25 maart 16.00 – 17.00 uur  – Bestuur 

- Vrijdag 22 april 09.30 – 10.30 uur  – Bestuur 

- Woensdag 11 mei 13.30 – 14.30 uur  – Bestuur 

- Vrijdag 20 mei – 09.30 – 11.00 uur  – Algemene Vergadering 

- Vrijdag 17 juni 09.30 – 10.30   – Bestuur 


