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Geachte burgemeester, raadsgriffier en gemeentesecretaris, 

 

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in de meeste gemeenten van 

de MRA. Daarna volgt de periode van collegeonderhandelingen, waarin veel 

informatie wordt verzameld, gedeeld en besproken. Speciaal voor de 

onderhandelaars en de opstellers van coalitie- en raadsakkoorden biedt de MRA 

Directie u deze brief aan.  

 

In iedere gemeente verloopt het traject van de collegeonderhandelingen en 

daarmee ook het opstellen van een akkoord op een andere manier. Dit geldt ook 

voor de wijze van ambtelijke ondersteuning. Daarom informeert de MRA Directie 

zowel de burgemeester, de griffier als de gemeentesecretaris over het aanbod van 

de MRA. Het is aan u om de informatie op een geschikt moment aan de 

onderhandelaars en de opstellers van coalitie- en of raadsakkoorden aan te bieden.  

 

Met dit aanbod willen wij de onderhandelaars en de schrijvers inspireren en 

informeren over diverse actuele MRA-ontwikkelingen en ambities. Het spreekt 

vanzelf dat de opstellers deze informatie naar eigen inzicht kunnen gebruiken. 

Tevens voegen wij ter inspiratie een paar zinnen over regionale samenwerking toe. 

 

U treft hieronder het informatieoverzicht aan (deels in de vorm van linken naar de 

MRA website; b en c) aan: 

 

a) Teksten ter inspiratie en ondersteuning van onderhandelaars en opstellers van 

coalitie- en raadsakkoorden (bijlage a).  

Aan Alle burgemeesters, raadsgriffiers en gemeentesecretarissen in de MRA 

waar op 16 maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden 

Van MRA Directie 

Contact Arjen Overbeek, a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl, 06-22766725  

 
Onderwerp Ondersteuning schrijvers van coalitie- en raadsakkoorden 

Datum 7 maart 2022 
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b) Factsheets, gebaseerd op de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda. Tevens kan 

met de betreffende programmamanager contact worden opgenomen voor meer 

informatie en toelichtende vragen. 

c) De notitie ‘Ondersteuning startprogramma raden en colleges’. Deze notitie 

ontving u eind november 2021. 

 

In het kader van de transparantie wordt deze informatie gegroepeerd op de MRA-
website gepubliceerd. 

 

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Emiel Reiding 
Directeur MRA  

 

Bijlage:  

a. memo teksten coalitie raads akkoorden 
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