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Voorstellen

+ Vanuit de gemeente

• Lid MRA Raadtafel
• Lid MRA Algemene Vergadering

+ Vanuit de deelregio
• Lid MRA Bestuur
• Platforms Ruimte, Economie en 

Mobiliteit



Programma onderdeel MRA

1. Inleiding

2. Waarom samenwerken? 

3. Waarover samenwerken?

4. Hoe samenwerken?

5. Hoe en wanneer invloed als raad?

6. Ondersteuning en vragen

Onderdeel
startprogramma

MRA & VRA



Nut en noodzaak samenwerking in de metropool
… behoefte aan sterkere regionale sturing…

+Gemeentegrensoverschrijdend:

• woon-werkverkeer

• bedrijven en instellingen

+Samen sta je sterk

• kennis en ervaring delen

+Bundeling van krachten

• lobby ambitie, beleid en geld



+ 2,5 mln inwoners

+ 1,1 mln woningen

+ 230.000 bedrijven

+ 1,5 mln banen

+ 30 gemeenten

+ 2 provincies

+ Vervoerregio

+ 7 deelregio’s



Uitgangspunten

+Lokaal wat kan, regionaal wat moet

+ Informeel bestuurdersnetwerk, gebaseerd op:

+ Drie thema’s: Ruimte, Economie en Mobiliteit

+ Zeven deelregio’s

+MRA treedt niet in de Gemeentewet: gemeenteraad besluit!



MRA Agenda 2020-2024
Uitvoeringslijnen op de thema’s Ruimte, Economie en Mobiliteit

+We streven naar een Metropoolregio Amsterdam als een 
internationale economische topregio met hoge leefkwaliteit. 
Dat doen we door te investeren in een toekomstbestendige 
en evenwichtige metropool.

+Bestuurlijke opdrachten (uitgewerkt in uitvoeringlijnen):
0.   De samenwerking verder versterken

1. Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-
economie

2. Bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit
van het geheel versterken

3. Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem



MRA Agenda > MRA Samenwerkingsafspraken

Voor de periode 2022 – 2026 drie thema’s geformuleerd:

+ Inventieve regio met best opgeleide bevolking 

+Duurzaam verbonden regio 

+Regio naar menselijke maat 



Woningbouw

+Rijksopgave naar de regio

+Gezamenlijke afstemming en lobby
https://maps3.noord-holland.nl/GeoWeb51HTML5/Index.html?viewer=MRA

https://maps3.noord-holland.nl/GeoWeb51HTML5/Index.html?viewer=MRA


Arbeidsmarkt

+Economische

Verkenningen MRA

+Monitoren

+Onderzoeken

+Gezamenlijke aanpak bedrijven- en kantoorterreinen

+ Jaarlijks de Economische Verkenningen MRA

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/12/EVMRA-2021.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/12/EVMRA-2021.pdf


Toerisme

+Meeliften met de buren

+Vraag van de een, kan aanbod zijn voor de ander

+Gezamenlijke positionering en promotie



Fiets

+Met andere overheden

+Triple-helix: green deal met bedrijven, overheden en 
wetenschap



Uw gemeente actief op:

deelregionale én metropoolregionale schaal

+voorbeelden



De gemeente maakt gebruik van samenwerking 
op deelregionale en metropoolregionale schaal

+Afstemmen en gezamenlijke koers bepalen

+Samenwerking en afstemmen met externe partners

+Lobby en financiering > NL en EU

+Flexibele (medewerkers)pool

+Marketing & acquisitie

+Monitoren en onderzoek

+Praktijkexperimenten en handreikingen



https://www.metropoolregioamsterdam.nl/interactieve-kaart/

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/over-mra/

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/interactieve-kaart/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/over-mra/


Belangrijke organen binnen de Metropoolregio
Nieuwe structuur

+Algemene vergadering

+Bestuur 

+Raadtafel

+Platforms en portefeuillehoudersoverleggen

+Directie



MRA Raadtafel

+Adviseert gevraagd en ongevraagd het MRA Bestuur en de 
MRA Algemene Vergadering:

• over de processen die de raden en Staten aangaan,

• waaronder de jaarlijkse Voortgangsnota, de Termijnagenda 
en het proces van ‘wensen en opvattingen’

+Samenstelling: één raadslid en één Provinciaal Statenlid van 
iedere gemeente resp. provincie

+Ondersteun uw deelnemer!



U bent zelf aan zet

+Gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen nemen toe > 
Veel onderwerpen worden (deel)regionaal voorbereid >  
Bestuurlijke samenwerking neemt toe: pak uw rol als raad

+Wacht niet af: anticipeer, reageer en evalueer

+Toon interesse en laat u door uw collegeleden bijpraten over 
de regionale overleggen; ga in gesprek met elkaar

+Vergroot uw invloed: organiseer u in netwerken, ontmoet 
elkaar (werkbezoek en conferentie), wissel informatie uit, …



Iedere raad heeft zijn eigen tools
Tips en trucs uit de verschillende raden en Staten (zie ook Samenwerkingsafspraken)

+Gebruik actief uw reguliere vergaderingen: ga in gesprek met 
uw eigen collegeleden, en laat u informeren over actualiteiten

+Ga in gesprek met uw collegelid in de MRA Algemene 
Vergadering en uw deelnemer van de MRA Raadtafel

+Tref elkaar op deelregionale raadsledenbijeenkomsten: meld 
uw griffier welk onderwerp uw belangstelling heeft

+Creëer lokaal overleg met uw eigen leden van de MRA 
Algemene Vergadering, MRA Bestuur en MRA Raadtafel

+Zet MRA thema’s op uw eigen termijnagenda

+Creëer een aparte paragraaf in ieder raadsvoorstel: wordt wel 
of niet gebruik gemaakt van de MRA-schaal, en hoe?



Ondersteuning en informatie

+Door uw eigen collegeleden

+www.metropoolregioamsterdam.nl
• alle belangrijke stukken, nieuws en agenda’s

+Deelregionale raadsledenbijeenkomsten elk kwartaal

+State of the Region op 20 juni 2022

+MRA Symposia:
• 21 september (Almere) en 14 oktober (Haarlem) 2022

+Via uw griffier:
• MRA Raads- en Statenleden Bericht (maandelijks)

• MRA Voortgangsnota, Termijnagenda, Meerjarenbegroting



Diverse instructievideo’s 

+Op de MRA-website de pagina:

Startprogramma voor nieuwe gemeenteraden en colleges

oAnimatievideo: wat is de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

o Introductievideo MRA: voor (nieuwe) raads- en Statenleden

o Introductievideo MRA: verdieping over de rol van raden en 
Staten

oen meer … waaronder diverse documenten

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/startprogramma-voor-nieuwe-gemeenteraden-en-colleges/


+ info@metropoolregioamsterdam.nl

+www.metropoolregioamsterdam.nl

+Dank voor uw aandacht

Meer informatie


