Overleg
Datum
Locatie
Tijd
Secretaris

MRA Raadtafel van de Metropoolregio Amsterdam
10 mei 2022
MRA Bureau, Strawinskylaan 1779 (WTC Amsterdam, I-toren), 1077 XX Amsterdam
18.00 uur – 21.00 uur
Arjen Overbeek - a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl

Om 18.00 uur
Gezamenlijk starten we om 18.00 uur met een lopend buffet.
Er is rekening gehouden met vegetariërs. Mocht u andere dieetwensen
hebben, dan vernemen we dat natuurlijk graag via het mailadres van de
secretaris.
Om 18.30 uur start de kennismakingsronde.
Hierbij besteden we ook aandacht aan de verschillende manieren waarop de
gemeenteraden en Provinciale Staten de ‘eigen’ communicatie en
afstemming over de MRA-onderwerpen hebben ingericht.
Na dit kennismakingrondje (19.00 uur) begint de daadwerkelijke MRA Raadtafel.
Agendapunten
1. Opening en mededelingen
 Opening door Trudie van ’t Hull-Bettink (Haarlemmermeer- tijdelijk
vicevoorziter MRA Raadtafel)
2. Terugkoppeling MRA Raadtafel van 9 februari 2022 (bijlage 1)
Gevraagde afspraak:
2.1. Vaststellen van de terugkoppeling
3. Benoemen voorzitter en twee vicevoorzitters MRA Raadtafel
Op 9 februari jl. is voorgesteld om tijdens de Raadtafel van 10 mei de
benoemingen te laten plaatsvinden.
Voor de procedure van de kanfdidaatstelling: zie onderaan deze agenda
Op dit moment hebben de volgende personen zich gekandideerd: Emile Karregat
(Edam-Volendam) voor het voorzitterschap en Trudie van 't Hull-Bettink

(Haarlemmermeer) en Wiegert Dulfer (Noord-Holland) voor het
vicevoorzitterschap.
U ontvangt op dinsdag 10 mei rond lunchtijd een mail met daarin de definitieve
lijst van kandidaten.
Gevraagd besluit:
3.1. Benoemen van voorzitter en twee vicevoorzitters
4. Memo Werkwijze MRA Raadtafel (bijlage 2)
In deze memo zijn de eerste uitwerkingen en aandachtspunten uit de
Samenwerkingsafspraken opgenomen. De memo geeft slechts een eerste aanzet
om de Raadtafel een goede start te laten maken. Op 9 februari jl. is aangegegen
om op 10 mei in ieder geval te spreken over de volgende punten:




advisering (Hoe komen we tot een advies? Is dat een eensluidend
advies of een opsomming van meningen?)
stukkenverzending (hoe, aan wie, tijdigheid en gelijktijdigheid)
terugkoppeling aan raden en Staten (hoe kunnen we dit doen?)

4.1. Kennis te nemen van de memo
5. Gevraagd advies van het MRA Bestuur - twee symposia (bijlage 3)
Gaat u akkoord met de uitwerking van de twee symposia, waarvan verschillende
onderdelen van de MRA-symposia zich richten op het gesprek tussen
bestuurders én raads- en Statenleden (en onderling) door:






In het avonddeel van 21 september een programma op te stellen
waarin de programmaonderdelen van de ochtend en de middag
terugkomen, en het zich richt op aspecten waar raads- en
Statenleden zich in de komende maanden mee bezig gaan houden.
Dit in de vorm van korte pitches van bestuurders en gesprekken aan
de hand van stellingen;
Het middagprogramma op vrijdag 14 oktober met verschillende
werkbezoeken op een centrale locatie af te sluiten;
In zowel de avond van 21 september als de middag van 14 oktober
2022 voldoende ruimte opnemen om onderling te netwerken.

Gevraagde afspraak:
5.1. Bespreken en uitbrengen van advies
6. Gevraagd advies van het MRA Bestuur - verstedelijkingsstrategie (bijlage 4)
Gaat u akkoord met de uitwerking om de nieuwe raden goed mee te nemen in
het MRA Rijk-regio traject van de Verstedelijkingsstrategie door de raden en de
Staten:
 tussen september en november 2022 te betrekken bij de MRA
Verstedelijkingsstrategie d.m.v. (fysieke) deelregiosessies
 en dit onderdeel op 14 oktober 2022 te laten zijn van MRA-symposium
Gevraagde afspraak:
6.1. Bespreken en uitbrengen van advies
7. Vergaderdatums van 2022
De volgende bijeenkomst is op woensdag 7 september 2022.
8. Rondvraag en sluiting

Bijlagen behorende bij deze agenda (in de vorm van linken):
1. Terugkoppeling MRA Raadtafel van 9 februari 2022
2. Memo Werkwijze MRA Raadtafel
3. Gevraagd advies van het MRA bestuur - Twee symposia
4. Gevraagd advies van het MRA bestuur - Verstedelijkingsstrategie
Overige bijlagen (in de vorm van linken):
a) 20220210 def advies website MRA Raadtafel Advies Meerjarenbegroting 9
februari 2022
b) Terugkoppeling-AV-advies-Raadtafel-18-februari-2022
c) Agenda’s en Verslagen van het MRA Bestuur
 Definitieve Samenwerkingsafspraken MRA - dec 2021
 Leden van de MRA Raadtafel

///////////////////////////
Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
Tijdens de MRA raadtafel van 9 februari 2022 is besloten dat Emile Karregat (EdamVolendam) als tijdelijk voorzitter, zowel de bijeenkomst van 9 februari als ook de
eerste MRA Raadtafel vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen op 10 mei zou
voorzitten. Daarbij werd besloten dat Emile Karregat, samen met de twee
plaatsvervangend voorzitters Wiegert Dulfer (Noord-Holland) en Trudie van 't HullBettink (Haarlemmermeer) en de secretaris de Raadtafel van 10 mei voorbereidt. Zie
het verslag van 9 februari jl.
Procedure benoeming
 Tijdens de bijeenkomst van 10 mei benoemt de Raadtafel uit haar midden een
voorzitter en plaatsvervanger.
 Leden van de Raadtafel die zich willen kandideren kunnen zich tot één dag voor
de vergadering melden bij de secretaris.
 De namen van de kandidaten worden In de ochtend van 10 mei 2022 naar alle
leden van de MRA Raadtafel gemaild, zodat de leden voor de vergadering kennis
kunnen nemen van de namen van de kandidaten. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de secretaris.
Communicatie in aanloop tot 10 mei a.s.
 Na de verkiezingen van 16 maart worden vanuit de gemeenteraden nieuwe leden
naar de Raadtafel afgevaardigd.
 De griffiers melden de namen van de nieuwe afgevaardigden aan de secretaris
van de Raadtafel. De secretaris ‘actualiseert’ de namen van de deelnemers van
de MRA Raadtafel op de MRA-website.
 De secretaris verzendt direct bij melding van (naam en mailadres van) de nieuwe
deelnemer bovengenoemd bericht. Op het moment dat de agenda gereed is zal
hij deze ook versturen. Op deze wijze zijn alle leden van de Raadtafel
geïnformeerd en is de lijst van deelnemers en plaatsvervangers op de website
van de MRA continu actueel.
///////////////////////////

