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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), Robbert Berkhout (PH
Duurzaamheid), Egbert de Vries (PH Thema 1)

Afwezigen

Emiel Reiding (directeur MRA), Remco Rienties (secretaris Bestuur)
Zef Hemel (digitaal aanwezig, MRA Directie)

Ondersteuning
Gasten

Dit is een conceptversie van de terugkoppeling uit het bestuur van 25 maart. Dit concept is
nog niet bestuurlijk vastgesteld.

1. Opening en mededelingen
Bij de opening is stil gestaan bij de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen.

2. Manifestatie voor een duurzame toekomst voor de MRA
Voor dit agendapunt is ter vergadering een presentatie gegeven door Zef Hemel van de MRA
Directie. Een brede coalitie aan MRA-partners (o.a. een flink aantal kennisinstellingen,
WeMakeTheCity, Amsterdam 750, Pakhuis de Zwijger) heeft samen met Zef Hemel een idee
gevormd over een manifestatie: dit draait om een enorme MRA kaart, schaal 1 op 1000, die
op de vloer van de Europahal van de RAI zal worden gelegd, en waar gedurende een week in
de zomer van 2023 allerlei evenementen en workshops kunnen worden georganiseeerd door
de MRA. Tijdens deze manifestatie kan met input van een grote hoeveelheid doelgroepen en
in creatieve werkvormen een versnelling worden gerealiseerd in het denken over een
duurzame toekomst voor de MRA. Het idee heeft sterke relaties met een groot aantal doelen
van de MRA (o.a. op het gebied van duurzaamheid, duurzame mobiliteit, duurzame
woningbouw, menselijke maat, energie armoede, enzovoort) en activiteiten die we als MRA

uitvoeren of organiseren (o.a. MRA Congressen, de duurzaamheidtop, State of the Region,
MRA-programma’s en projecten op het gebied van duurzaamheid en gerelateerde
onderwerpen). De manifestatie biedt in potentie kansen voor de MRA-samenwerking.
In het Bestuur is overwegend enthousiast gereageerd op dit idee. Het biedt een unieke
ervaring en kans om op een heel andere manier met elkaar in gesprek te komen. Er zijn wel
grote vraagtekens bij het betrekken van de doelgroep burgers: de vraag is of men vanuit de
regio bereid is om naar de RAI te komen, en wie je dan bereikt.
Er worden veel dwarsverbanden gezien met andere activiteiten die de MRA uitvoert of
evenementen die vanuit de MRA worden georganiseerd. Het zou mooi zijn als de manifestatie
zelf ook duurzaam wordt georganiseerd, en het is verstandig om vooraf goed na te denken
over wat de mogelijke opbrengst is, met toetsbare doelen.
Vanuit Amsterdam 750 is ook een initiatief gaande (o.a. met de UVA) voor een digitale kaart.
Dit zou weer heel andere mogelijkheden bieden, en je kan daar in potentie een veel grotere
groep mensen mee bereiken. Ook de kosten van een digitale kaart zijn mogelijkerwijs een
stuk lager dan een grote fysieke kaart.
| Afspraak 2.2 | - De MRA Directie zal samen met Zef Hemel het idee beknopt nader
uitwerken, en daar de verschillende mogelijkheden (digitaal/fysiek) naast elkaar leggen en
de voor en nadelen inzichtelijk maken. Ook de mogelijke kosten worden daarbij in beeld
gebracht. Dit uitgewerkte voorstel zal vervolgens terugkeren in het Bestuur

3. Mededelingen
In het Bestuur is de laatste stand van zaken naar aanleiding van de MRA Propositie
besproken. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de uitwerking. Op 1 april is een sessie met
bestuurders uit de MRA (Platforms Ruimte en Mobiliteit), waarna op 4 april het
kennismakingsoverleg MIRT is met ook bestuurders van het Rijk. Op 7 april is tenslotte een
netwerk event in Den Haag, georganiseerd door de MRA, waar ook kamerleden en
bewindspersonen aanwezig zullen zijn.
In de volgende bijeenkomst van het Bestuur zal het bureau Hill&Knowlton haar advies voor de
positionering van de MRA komen toelichten. Er zijn een aantal sessies met stakeholders
geweest die bij hebben gedragen aan het advies. Een van de punten die daaruit naar voren
zijn gekomen is dat de vraag hoe we het gebied van de MRA positioneren niet per se dezelfde
vraag is als hoe we ons positioneren als organisatie. In het Bestuur zijn verschillende relaties
benoemd: er wordt een relatie gezien tussen dit positioneringstraject en de MRA-propositie,

en men ziet ook een relatie met het onlangs verschenen rapport van de Rabobank. Ook wordt
een relatie gezien met de positionering van de Amsterdam Economic Board (waarbij
Flevoland ook nog een eigen Board heeft). Een en ander hangt daarnaast ook samen met de
communicatiestrategie die we voor de MRA willen opstellen.
| Afspraak 3.1 | - Het rapport van de Rabobank zal apart geagendeerd worden in het
Bestuur met een presentatie
Het regelen van de ‘om niet’ inzet voor de MRA Directie loopt in de meeste deelregio’s
voorspoedig. Alleen de regio IJmond blijft nog achter.
In het Bestuur is kennisgenomen van de oprichting van een Portefeuillehouderoverleg
Sociaal door een viertal gemeenten. Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en Almere zijn
gezamenlijk dit initiatief gestart, en financieren ook gezamenlijk iemand dit dit ambtelijk
ondersteunt. Daarbij wordt ook een goede verbinding gelegd met de MRA Directie. In het
Bestuur is geconstateerd dat men met belangstelling de inhoudelijke agenda van het PHO
Sociaal afwacht, maar dat dit voorlopig een PHO binnen de MRA is, maar niet van de MRA.
Mocht het PHO Sociaal in de toekomst aanspraak willen maken op middelen uit de MRA
Begroting, dan zal hierover eerst een gesprek in het Bestuur plaatsvinden, en moeten ook
andere MRA-deelnemers in de gelegenheid zijn om indien wenselijk bij het PHO aan te
sluiten.
Met betrekking tot de terugkoppeling uit het Bestuur van de bijeenkomst van 4 februari zijn
geen wijzigingen doorgevoerd. De terugkoppeling is daarmee vastgesteld.
| Afspraak 3.2 | - De terugkoppeling uit het Bestuur van de bijeenkomst van 4 februari is
vastgesteld

4. Concept Meerjarenbegroting 2021-2024
Bij dit agendapunt is de concept Meerjarenbegroting 2021-2024 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.
Het Bestuur hecht er grote waarde aan dat de (nieuwe) Raadsleden en Statenleden goed
worden meegenomen door middel van een goede begeleidende brief. Voor de nieuwe
Raadsleden is deze verzending het eerste formele contact dat zij met de MRA hebben. De
eerste indruk is daarbij belangrijk. Ook geven we daarbij aan dat we graag het gesprek
aangaan over wat de raden en Staten belangrijke onderwerpen vinden uit de MRA Agenda, en

waar we mogelijkerwijs middelen voor in kunnen zetten vanuit het aanjaagbudget van het
Bestuur.
Voor de koppeling met de inhoudelijke doelen we we beogen te bereiken is het belangrijk om
de MRA Agenda als bijlage toe te voegen, en ter achtergrondinformatie is het ook wenselijk
om de Samenwerkingsafspraken mee te sturen.
Het Bestuur concludeert tergelijkertijd ook dat het verkopen van het verhaal over de MRAsamenwerking wel echt een verantwoordelijkheid is van de bestuurder in zijn of haar Raad of
Staten: dat is niet een verantwoordelijkheid van de Meerjarenbegroting of een begeleidende
brief.
| Afspraak 4.1 | - De concept Meerjarenbegroting is vastgesteld, en zal worden verzonden
naar alle deelnemers en hun raden en Staten ter vorming van wensen en opvattingen

5. Congressen in het najaar
In het Bestuur is een voorstel besproken voor een tweetal congressen in het najaar van 2022.
Het MRA Congres dat voor 2020 was voorzien kon wegens corona niet doorgaan. Nu de
vrijwel alle coronamaatregelen zijn komen te vervallen, is er weer meer mogelijk. Vanuit
verschillende programma’s/ thema’s is behoefte om (bestuurlijke) bijeenkomsten te
organiseren. Daarnaast is het wenselijk om de nieuwe raden en bestuurders goed te
betrekken bij de MRA Samenwerking. De MRA Raadtafel zal om advies gevraagd worden om
mee te denken over hoe het gesprek met en tussen Raads- en Statenleden tijdens deze
bijeenkomsten goed vorm kan worden gegeven. Een conceptadvies hiervoor zal in het
Bestuur van 22 april worden geagendeerd.
Het Bestuur heeft daarom de MRA Directie de opdracht gegeven om na de zomer (zodra het
stof van de verkiezingen weer een beetje is neergedaald) twee thematische bijeenkomsten te
organiseren, voor de doelgroep die normaliter ook voor het MRA Congres wordt uitgenodigd
(bestuurders, raads- en Statenleden, ambtenaren). Het Bestuur onderstreept het belang van
ontmoeting.
| Afspraak 5.1 | - Het Bestuur heeft de MRA Directie opdracht gegeven om twee congressen
te organiseren in het najaar, conform het voorliggende voorstel
| Afspraak 5.2 | - In de bijeenkomst van 22 april zal een concept-adviesvraag voor de MRA
Raadtafel voorliggen, waarin zij worden gevraagd advies te geven voor de wijze waarop het

gesprek met Raads- en Statenleden vorm kan worden gegeven tijdens de congressen van
het najaar

6. Rondvraag
In de rondvraag heeft Robbert Berkhout de vraag opgeworpen of het Bestuur maandelijks bij
elkaar moet blijven komen, of dat die frequentie ook lager kan. Daarover is afgesproken om in
ieder geval tot aan de zomer de huidige frequentie vast te houden, en daarna te bekijken of
dat nodig blijft.
| Afspraak 6.1 | - Tot aan de zomer houdt het Bestuur de huidige vergader frequentie vast:
daarna zal bekeken worden of deze aanpassing behoeft

Tot aan de zomer zijn de volgende bijeenkomsten van het Bestuur en de Algemene
Vergadering gepland op:
-

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
– Bestuur
– Algemene Vergadering
– Bestuur

