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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), Marja Ruigrok (PH Thema
3), Alexander Luijten (PH Thema 2), Jeroen Verwoort (PH Communicatie ), Adam
Elzakalai (PH Congressen, Conferenties en Kennisdeling)

Afwezigen

Robbert Berkhout (PH Duurzaamheid), Victor Everhardt (PH Thema 1)
Emiel Reiding (directeur MRA), Remco Rienties (secretaris Bestuur)
Jack de Vries (Hill & Knowlton), Tessel van de Ven (MRA Trainee)

Ondersteuning
Gasten

Dit is een conceptversie van de terugkoppeling uit het bestuur van 4 februari. Dit concept is
nog niet bestuurlijk vastgesteld.

1. Opening en mededelingen
-

Bij de opening is toegelicht dat er momenteel een meningsverschil is tussen
fiscalisten van enkele van de deelnemers die activiteiten uitvoeren namens de MRA
over de juiste manier van handelen bij btw-compensatie. De MRA Directie zal
tezamen met de betrokken fiscalisten in overleg treden met de belastinginspecteurs
van de betreffende deelnemers om te kijken of er tot een voor alle partijen werkbare
oplossing kan worden gekomen.

-

MRA Trainee Tessel van de Ven is vandaag als toehoorder aanwezig. Zij gaat voor
de MRA Directie een adviesopdracht uitvoeren, waarbij zij gaat onderzoeken hoe
een betere integrale afweging gemaakt kan worden bij het maken van bestuurlijke
afspraken in de regionale samenwerking in de MRA. Hiertoe zal zij in een later
stadium mogelijk ook leden van bestuurlijke gremia van de MRA gaan bevragen.

-

Enkele van de leden van het bestuur hebben aangegeven voortaan behoefte te
hebben om de terugkoppeling van de vorige bijeenkomst samen door te lopen en
vast te stellen.

| Afspraak 1.1 | - Voortaan zal ter vergadering van het Bestuur de terugkoppeling
van de vorige bijeenkomst worden vastgesteld
-

Met betrekking tot de terugkoppeling uit het Bestuur van de bijeenkomst van 14
januari zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd:
o Op verzoek van Leen Verbeek zal bij het agendapunt over het voorstel
namens het Bestuur voor het kwartiermakend voorzitterschap van de
Algemene Vergadering worden toegevoegd dat hij zich niet kan vinden in
het voorstel van het Bestuur. Hij is van mening dat het voorstel moet zijn
dat de waarnemend burgemeester van Almere moet worden benoemd tot
kwartiermakend voorzitter van de AV
o Op verzoek van Marja Ruigrok zal bij de rondvraag worden toegevoegd dat
zij hier heeft aangegeven dat de VRA en MRA onderzoeken of zij
gezamenlijk nieuwe huisvesting kunnen betrekken, waar mogelijkerwijs
ook efficiency voordeel uit voort komt. Ook zal worden toegevoegd dat zij
in de rondvraag over de inzet voor de directie heeft aangegeven dat zij het
belangrijk vindt om hier eerst de doelen goed te benoemen, en pas daarna
de formatie inzichtelijk te maken
| Afspraak 1.2 | - Met in achtname van bovenstaande wijzingingen is de
terugkoppeling uit het Bestuur van de bijeenkomst van 14 januari vastgesteld

2. MRA Propositie voor het nieuwe Kabinet
In het Bestuur is de concept MRA Propositie besproken. Het doel van de Propositie is om op
de juiste wijze in gesprek te raken met het Kabinet, waarbij het centrale idee is dat de grote
uitdagingen waar het Kabinet voor staat alleen in samenhang met elkaar kunnen worden
opgepakt, en dat wij daar als MRA concrete hulp bij kunnen bieden. Het is daarmee geen
lobby brief die beoogd een compleet overzicht te geven van alle sterke of aandachtspunten
die we in de regio hebben. De propositie is opgebouwd vanuit de drietrapsraket relevantie,
belofte en bewijs.
Bij dit agendapunt heeft Jack de Vries van het bureau Hill&Knowlton een korte toelichting
gegeven op het proces waar zij nu in opdracht van de MRA Directie mee bezig zijn voor de
nationale en internationale positionering van de MRA.
Het Bestuur is erg content met het concept zoals dat er nu ligt. Met name de paradigma
wisseling (geen brief waarin we benadrukken hoe fantastisch wij als regio zijn en voor welke
dingen we het Kabinet nog nodig hebben, maar een aanbod voor hulp bij de uitdagingen waar
het Kabinet voor staat) ziet het Bestuur als een goede en creatieve oplossing.

Men is het erover eens dat de propositie geen doel op zichzelf is, maar een katalysator om in
gesprek te komen met het Kabinet. In de verschillende contacten die er reeds zijn met
bewindspersonen uit het Kabinet valt op dat zij allemaal hongerig zijn naar kennis en
verbinding, daar liggen kansen voor de MRA. Ook is nogmaals benadrukt dat hoewel er vanuit
elke deelregio iemand zitting heeft in het Bestuur, de leden van het Bestuur er niet zitten om
het eigen deelregionale belang te vertegenwoordigen. Het idee is om als Bestuur namens de
gehele MRA te opereren, en de afwegingen die gemaakt worden met die bril op te maken.
Tijdens het gesprek in het Bestuur zijn nog een aantal punten meegegeven die de Propositie
verder kunnen versterken (o.a. SBAB/VS noemen, bewijs-deel verder versterken, een aantal
taal/tekstuele dingen). Ook is het belang benadrukt van goed zicht krijgen op wie welke
contacten heeft met welke bewindspersonen, zodat we hier gecoordineerd en met dezelfde
boodschap in kunnen opereren.
| Afspraak 2.1 | - De MRA Directie zal naar aanleiding van het gesprek in het Bestuur de
MRA Propositie aanpassen. Deze aangepaste versie zal tijdens het weekend gelezen en
waar nodig gewijzigd worden door Femke Halsema. Vervolgens zal het stuk uiterlijk dinsdag
ochtend worden verzonden naar de leden van het Bestuur. Zonder tegenbericht (met
eventuele laatste wijzigingen) is de propositie dan dinsdag aan het eind van de dag
definitief. Het stuk kan dan vanaf woensdag worden gebruikt richting het nieuwe Kabinet.
| Afspraak 2.2 | - De MRA Directie zorgt dat de Propositie beschikbaar is en gebruikt kan
worden door leden van het Bestuur en andere bestuurders uit het MRA-netwerk voor hun
activiteiten richting bewindspersonen. Hiertoe probeert de MRA Directie ook een overzicht
te krijgen van de werkbezoeken van bewindspersonen in de MRA en van MRA-bestuurders
aan bewindspersonen.

3. ‘Om niet’ inzet MRA Directie
Het Bestuur heeft het voorstel besproken voor de benodigde inzet voor de MRA Directie zoals
dat op verzoek van de Regiegroep is opgesteld door het DO MRA. Het Bestuur heeft
ingestemd met het voorstel. Daarbij heeft een enkeling wel geopperd dat het voor sommige
deelnemers of deelregio’s lastig kan zijn om formatie beschikbaar te maken, en dat het in die
gevallen misschien toch handiger kan zijn om een extra financiele bijdrage te leveren. Hiertoe
geeft de verdeelsleutel ook de ruimte.
Het Bestuur is daarnaast van mening dat deze inzet, in de gemeenten waar dat aan de orde is,
met de nieuwe raden moet worden besproken . Het Bestuur heeft om die reden besloten de

memo met daarin de verdeelsleutel te agenderen voor de Algemene Vergadering na de
verkiezingen.
In de AV van 18 februari zal de Portefeuillehouder financien een korte mondelinge toelichting
geven over de voortgang van dit dossier, en daarbij goed onder de aandacht brengen wat de
relatie is tussen de gemeentelijke begrotingen en de MRA-begroting.
| Afspraak 3.1 | - Het Bestuur heeft ingestemd het voorstel voor de verdeelsleutel
| Afspraak 3.2 | - De memo met verdeelsleutel zal in de eerste AV na de verkiezingen
worden geagendeerd. In de AV van 18 februari zal de PH Financien een mondelinge
toelichting geven op het proces.

4. Opzet Meerjarenbegroting
Bij dit agendapunt is een opzet voor de Meerjarenbegroting besproken. De
Meerjarenbegroting is de financiele uitwerking van de MRA Agenda. Welke bedragen zijn
gedurende de looptijd nodig om de activiteiten die we als MRA graag willen uitvoeren uit te
voeren, en hoe zien daarbij de inkomsten eruit. Er is afgesproken dat de Meerjarenbegroting
vorm zal worden gegeven via de indeling uit de MRA Agenda, waarbij in de toekomst ook
goed aandacht zal worden besteed aan de verhouding tussen de MRA Agenda en de 3
thema’s uit de Samenwerkingsafspraken.
Wat betreft het te doorlopen proces zal de MRA Raadtafel met een advies komen. In het
Bestuur is afgesproken dit advies af te wachten, en in de AV te bespreken.
| Afspraak 4.1 | - De opzet voor de Meerjarenbegroting is vastgesteld, en zal worden
geagendeerd in de AV van 18 februari
| Afspraak 4.2 | - Voor wat betreft het te doorlopen proces wordt het advies van de MRA
Raadtafel afgewacht, welke zal worden besproken in de AV van 18 februari

5. Rondvraag
De volgende vergadering van het Bestuur is op 25 maart: op uitnodiging van Femke Halsema
zal deze vergadering fysiek plaatsvinden in de Ambtswoning van de burgemeester te
Amsterdam.

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

