
 

 
 
Inleiding 

Deze memo beschrijft het aanbod van de MRA Directie voor ondersteuning ten 

behoeve van de startprogramma’s voor raadsleden en collegeleden die na de 

gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 worden georganiseerd.  

 

Doel van het aanbod is de MRA-samenwerking (het waarom, wat/waarover en hoe) 

in de startprogramma’s voor raden en colleges op te nemen en te faciliteren. 

 

De griffiers en de gemeentesecretarissen zijn de komende maanden bezig met het 

samenstellen van de startprogramma’s van uw raden, respectievelijk colleges.  

De MRA Directie komt met een programma-aanbod dat na overleg met de griffiers, 

respectievelijk secretarissen kan worden opgenomen in de programma’s van raden 

en college, en mogelijk in deelregionale bijeenkomsten van raden en colleges.  

 
De ondersteuning van de MRA Directie rond de gemeenteraadsverkiezingen 
2022 bestaat uit drie onderdelen. Deze memo gaat specifiek over het 
startprogramma van nieuwe raden en colleges. Begin juli 2021 bent u 
geïnformeerd over de ondersteuning bij het opstellen van de 
verkiezingsprogramma’s. U wordt nog geïnformeerd over de ondersteuning ten 
behoeve van de coalitieakkoorden en/of raadsprogramma’s.  

 
Twee startprogramma’s: voor alle raadsleden en alle collegeleden 
Aan alle raadsleden en collegeleden wordt na de verkiezingen van 16 maart 2022 
een startprogramma over de MRA aangeboden. Dit als onderdeel van het 
startprogramma dat de griffiers en de gemeentesecretarissen reeds aan het 
samenstellen zijn.  
Het startprogramma is nadrukkelijk ook bedoeld voor raadsleden en bestuurders die 
de samenwerking en thema’s in de Metropoolregio Amsterdam vanuit de huidige  
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bestuursperiode kennen. Raadsleden en collegeleden, die zich eerder met de MRA-
samenwerking bezighielden, kunnen een rol vervullen bij deze startprogramma’s. 
Dat geldt ook voor de deelnemers van de MRA Algemene Vergadering en de MRA 
Raadtafel. 
 
Kern van het onderdeel MRA in het startprogramma van raden en colleges 

Het MRA-onderdeel binnen het eigen startprogramma is bestemd voor alle leden 

van een raad en alle leden van een college. Dit om gezamenlijk met elkaar de inhoud 

en het belang van samenwerken te delen. Deze bijeenkomst kan daarmee als basis 

dienen om afspraken te maken over hoe de raad en college in de komende jaren 

gezamenlijk met de MRA-samenwerking wenst om te gaan. 

 

Elementen die in het startprogramma naar voren komen zijn: 

 Nut en noodzaak van samenwerking binnen MRA-verband (het waarom en wat 

zijn daarbij de thema’s?); 

 Waar is de MRA concreet mee bezig (vraagstukken en opgaven), wat zijn de 

resultaten tot nu toe zijn en welke uitdagingen en kansen er zijn voor de 

(deel)regio’s? (gebruikmakend van de overdrachtsdossiers van raden en 

colleges);  

 Hoe werkt de MRA, waar en wanneer kunnen raads- of collegeleden invloed 

uitoefenen? 

 

Tijdens de bijeenkomsten kan gebruik worden gemaakt van: 

 De informatieuitzendingen van Metropoolregio Actueel; 

 De aanwezigheid van bestuurders (en op verzoek programmamanagers van 

uitvoeringslijnen). 

 

Het startprogramma kan op verzoek per gemeente of deelregio worden 

samengesteld. Onderstaand vindt u een standaard-aanbod dat ‘op maat’ wordt 

gemaakt aan de hand van inhoudelijke thema’s. Het dient als input voor het gesprek 

met de griffiers, respectievelijk de gemeentesecretarissen.  

 

A. Programma voor raden 
 
Het startprogramma kan zowel in de eigen raad als op deelregionaal niveau worden 
aangeboden. Hierover zal in het najaar van 2021 contact worden opgenomen met 
alle griffiers. Ook met de MRA Raadtafel zal over het startprogramma worden 
gesproken. 



 

In drie van de zeven deelregio’s is de Vervoerregio Amsterdam actief. De 

Vervoerregio zal in deze drie deelregio’s actief onderdeel zijn van het 

startprogramma.  

 

Standaard-aanbod (op verzoek maatwerk) 

Onderstaand standaard-aanbod kan worden vertaald naar een specifieke gemeente, 

een deelregio of een groepje gemeenten:  

 

 Doel: kennismaken, kennisoverdracht, transparantie en draagvlak, basis voor 

procesafspraken in de eigen raad; 

 Aan de orde komen achtereenvolgens de vragen: waarom samenwerking, incl. 

de drie strategische doelen, welke onderwerpen, wat is de positie van de 

raden/Staten? 

 Vorm: korte introductie over het waarom, gevolgd door een aantal korte 

inhoudelijke presentaties (ruimte, economie en mobiliteit) van de 

programmamanagers (liefst bestuurders), afgewisseld door ervaringen van 

bestuurders en raadsleden over de positie van de raad (wanneer en hoe worden 

afspraken gemaakt en wanneer/ hoe hebben de raadsleden hier invloed op?), 

welke instrumenten heeft/krijgt de raad?; 

 Duur: minimaal 1,5 uur tot maximaal een dagdeel (vraag Joost: wil je aan die 2 

uur vasthouden, mede n.a.v. het gesprek in Zaanstad? ) 

 Van tevoren het programma doornemen: 

o Met de griffie: welke vragen leven er al vooraf? Hoe zit dit onderdeel in 

het gehele programma? Wat doen we na de bijeenkomst? Wat missen 

we?; 

o Met (mogelijke) bestuurders: zorgen dat alles gericht is op het goede 

gesprek (hierna) tussen raad- en collegeleden; 

o Met de aanwezige programmamanagers: het is immers maatwerk. Doel 

is te komen tot dwarsverbanden tussen de verschillende onderdelen. 

 Vanuit de MRA Directie zijn aanwezig: Emiel Reiding en Arjen Overbeek 
 

B. Programma voor colleges 

 

Met de betreffende burgemeesters en gemeentesecretarissen wordt contact 

opgenomen om een startprogramma voor het ‘eigen’ college aan te bieden. 

Mogelijk kan dit in afstemming met het meer generieke startprogramma van het 

college, waar de gemeentesecretarissen mee aan de slag gaan. Dit kan bijvoorbeeld 

ook in de vorm van een lunchgesprek met de MRA-directeur Emiel Reiding.  

 



 

Daarnaast zal met de coördinerende (gemeente)secretarissen van de deelregio’s een 

programma worden opgesteld voor de MRA-samenwerking in de deelregio en de 

relatie tussen de deelregio en de samenwerking op MRA-schaal (Algemene 

Vergadering, platforms, portefeuillehoudersoverleggen); inhoudelijke doelen, 

afstemming en terugkoppeling. 
 

Planning 

 

December 2021 / januari 2022 

 Memo of mededeling over stand van zaken (ter kennisname) aan Bestuur, AV en 

MRA Raadtafel 

Januari / februari 2022 

 Opstellen eerste overzicht (stand van zaken) van activiteiten in gemeenten en 

deelregio’s voor zowel raden als colleges (data, tijden, locatie, type programma) 

 Opstellen brief aan burgemeester, griffiers en gemeentesecretarissen  

 Publiceren over deze activiteiten op de website, inclusief de memo die naar 

Bestuur/AV/Raadtafel gaat (of gebruikmakend van) 

 Kort bericht in Bericht raden en Staten 

 Inventariseren van bestuurders en actualiseren van het overzicht  van 

programmamanagers voor inzet tijdens de startprogramma’s 

1 maart 2022 

 Verzenden van mails naar burgemeester, griffiers en gemeentesecretarissen 

 Publiceren van de mailteksten op de website 

 Actualiseren overzicht (stand van zaken) van activiteiten in gemeenten en 

deelregio’s voor zowel raden als colleges 

Na 17 maart 2022 

 Overzicht (stand van zaken) van activiteiten in gemeenten en deelregio’s voor 

zowel raden als colleges 

 Kort bericht in Bericht raden en Staten 

 Publiceren op de website 

 
Tot slot 
Ten behoeve van de collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart 2022 worden naar de burgemeesters, griffiers en gemeente-
secretarissen geactualiseerde factsheets gestuurd 0ver de MRA-ambities en 
ontwikkelingen voor de komende jaren.  
Deze informatieverstrekking is gericht aan de opstellers van coalitieakkoorden en/of 
raadprogramma’s. Naast de geactualiseerde factsheets ontvangen zij een overzicht 
van programmamanagers die men kan vragen om inhoudelijke ondersteuning.  


