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Gevraagde afspraak:
5.1 De MRA Directie opdracht te geven om de twee bijeenkomsten te
organiseren
Aanleiding
Het voorjaar van 2022 staat bij de meeste deelnemers van de MRA in het teken van
de gemeenteraadsverkiezingen en daarna de coalitievorming en startprogramma’s
voor de nieuwe raden en de nieuwe colleges. Na de zomer is er weer gelegenheid om
grote bijeenkomsten op MRA-schaal te organiseren.
Inleiding
Na de startprogramma’s voor raden en colleges wordt in het najaar de verdieping op
de MRA-ambities en de uitvoeringslijnen gezocht. Dit doen we samen met onze
triple-helix-partners, verspreid over twee symposia. Alle activiteiten op MRA-schaal,
zoals intentieverklaringen, Duurzaamheid Top e.d., maken gebruik van één van deze
twee symposia, zodat versnippering wordt tegengegaan. Daardoor kan ook worden
gekozen voor twee passende locaties.
Doel
Het doel is om de bestuurders en de raads- en Statenleden op MRA-schaal rond
enkele actuele uitvoeringslijnen bij elkaar te brengen. De inhoud van het programma
speelt in op de actualiteit en op wat in de maanden daarna in afspraken of besluiten
in raden en Staten op stapel staat. De ontmoeting en kennismaking op MRA-schaal is
een essentieel onderdeel van het programma.

Doelgroep
De twee symposia worden georganiseerd voor alle bestuurders, alle raads- en
Statenleden, en ambtenaren (in totaal ca. 200-300 personen).
Voorstel
Op woensdag 21 september 2022 een symposium met als werktitel ‘State of
Sustainbility (SOS)’; een combinatie van de Duurzaamheid Top, de Economische
Verkenningen (EVMRA), ontwikkeling/transitie bedrijven- en kantorenterreinen
(Plabeka) en circulaire gebiedsontwikkeling.
Dat betekent een ochtend- en middagprogramma voor bestuurders en een
avondprogramma voor raads- en Statenleden *).
Op vrijdagmiddag 14 oktober 2022 vindt symposium waarin op verschillende locaties
wordt gesproken (en getoond) de verstedelijkingsstrategie, woningbouwopgave,
klimaat en de mobiliteit/infra-opgaven. Gedacht wordt aan een plenaire start,
gevolgd door een aantal werkbezoeken.
Een mogelijkheid is om in de ochtend nog een enkele sessie voor bestuurders (tijdens
deze ochtend staat reeds MRA Bestuur-bijeenkomst gepland) te organiseren en in de
middag voor bestuurders, raad- en Statenleden **).
De State of the Region, met nog drie andere organisaties (Amstredam Economic
Board, gemeente Amsterdam (directie EZKC) en amsterdam&partners), wordt
mogelijk op 22 juni 2022 georganiseerd en kent een bredere doelgroep.
Uitgangspunten uitwerking
 In de uitwerking wordt rekening gehouden met de actualiteit van de
onderwerpen. Niet alles kan worden behandeld. Wel wordt rekening gehouden
met de drie thema’s van de Samenwerkingsafspraken. Voorop staat de actualiteit
en de kwaliteit in vorm en inhoud en de relatie tot elkaar van het gebodene.
Daarbij is de (eerste) ontmoeting een essentieel onderdeel van het programma.
 Voor verschillende onderdelen wordt tijdens de symposia rekening gehouden
met aanwezigheid en daarmee de agenda’s van raads- en Statenleden.
 Getracht wordt de ontmoeting (netwerken) te faciliteren door het aanbieden van
een lopend buffet of een lunch, wanneer een symposium uit twee dagdelen
bestaat.
 Bij de organisatie dient rekening te worden gehouden met mogelijke
coronamaatregelen. Dat is ook de reden dat twee momenten worden
voorgesteld.

Organisatie en budget
De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de verschillende programmaonderdelen
waaruit de twee symposia worden opgebouwd, ligt bij de programmamanagers van
de uitvoeringslijnen.
Binnen de MRA Directie wordt een klein zogenoemd symposiumteam samengesteld.
Dit team bewaakt de vastgestelde inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders
en bestaat uit Mark Intres (communicatie), René van Schie (productie) en Arjen
Overbeek (projectleider), aangevuld met twee productiemedewerkers voor de twee
verschillende dagen.
Voor de twee symposia wordt deels het budget van het MRA Congres aangewend.
Het onderdeel Duurzaamheid Top van de SOS maakt gebruik van haar eigen budget
(Energietransitie €20k en circulaire economie €20k). De begrotingen van beide dagen
worden verder uitgewerkt.
Planning
Na behandeling van dit korte memo in het bestuur wordt verder gewerkt aan het
reserveren van de twee locaties, het opstellen van conceptprogramma’s, inclusief
een raambegroting van deze twee symposia.
Daarna wordt een aparte memo voor het bestuur opgesteld, die kan dienen als een
‘gevraagd advies’ aan de MRA Raadtafel (10 mei 2022).

*) Gelijktijdig is er een deelregionale raadsledenbijeenkomst Zuid-Kennemerland/IJmond in de avond.
**) Het is de vrijdag voor de herfstvakantie.

