Platform

-

Overleg

Algemene Vergadering van de Metropoolregio Amsterdam
20 mei 2022
MRA Directie, WTC Amsterdam, i-Toren, Strawinskylaan 1779
09.30 – 11.00 uur

Datum
Locatie
Tijd

LET OP: deze vergadering zal fysiek plaatsvinden bij de MRA-directie, in de WillemAlexander en Maximazaal.

Agendapunten
1. Opening en mededelingen
 Vaststellen van de agenda
 Terugblik op de opening van de Floriade 13 april jongstleden
2. Vaststellen terugkoppeling AV 18 februari 2022 (bijlage 2a)
Bijgaande concept terugkoppeling is in de week na de vergadering verspreid in
het MRA-netwerk en op de MRA-website geplaatst
Gevraagde afspraken:
2.1 De concept terugkoppeling van de AV van 18 februari vast te
stellen
3. Voortgang collegevorming (bijlage 3a – zal worden nagezonden 13 mei, 3b)
Bijlage 3a is een overzicht van de voortgang van de collegevorming in MRAgemeenten. De vorming van de nieuwe college’s is ook van invloed op de
samenstelling van de bestuurlijke MRA-gremia. Bijlage 3b geeft weer wat in de
samenwerkingsafspraken is opgenomen over de samenstelling van MRAgremia. Daarnaast is in het overzicht ook opgenomen hoe de voorzitters van de
gremia worden gekozen.
Gevraagde afspraken en bespreekpunten:
3.1 Volstaan de afspraken zoals die op dit moment zijn opgenomen in
de Samenwerkingsafspraken, of is er behoefte aan aanvullende
afspraken?
3.2 Af te spreken dat de deelregio’s uiterlijk 1 september kenbaar
maken welke bestuurder zij afvaardigen naar het Bestuur en de

Platforms, en dat elke deelnemer uiterlijk 1 september kenbaar
maakt wie zij afvaardigd naar de Algemene Vergadering
3.3 De Platforms te vragen voor 1 september inzichtelijk te maken
welke procedure zij hanteren voor het selecteren van een voorzitter
(conform afspraak uit de Samenwerkingsafspraken)
4. Actualiteiten uit het Bestuur (bijlage 4a – zal worden nagezonden op 13 mei,
4b, 4c, 4d)
Bijgevoegd in bijlage 4a is de concept terugkoppeling van het Bestuur van 25
maart. Desgewenst kan tijdens de vergadering ook nog toelichting gegeven
worden op de bijeenkomst van het bestuur van 11 mei
Punten die in ieder geval worden toegelicht:
a) Stand van zaken traject positionering en profilering MRA
b) Stand van zaken om niet levering van inzet voor MRA Directie (zie ook in
bijlage 4b de notitie ‘Om niet inzet MRA-directie’ waar u in de vorige
vergadering om gevraagd heeft)
c) Terugkoppeling Raadtafel 10 mei: mondelinge toelichting door Thijs Kroese
en Emiel Reiding. Terugkoppeling van de eerste raadtafel na de
gemeenteraadsverkiezingen, en de twee gevraagde adviezen (zie bijlage 4c
en 4d) die besproken zijn (één over de verstedelijkingsstrategie, en één over
twee symposia later dit jaar)
Bespreekpunten:
4.1 Kennis te nemen van de actualiteteiten uit het Bestuur
5. Stand van zaken voorbereiding Bestuurlijk Overleg Leefomgeving met het
Rijk (in juni) (bijlage 5a – nazending op 13 mei)
Mondelinge toelichting op de laatste stand van zaken met betrekking tot de
regionale voorbereiding op het Rijks-Regio overleg BOL. Welke trajecten lopen
nu al richting de bewindspersonen, wat is in deze onze strategie. Zie bijlage 5a
voor een overzicht van de lopende activiteiten op het gebied van lobby ter
voorbereiding op dit overleg.
Bespreekpunten:
5.1 Welke afspraken, bijeenkomsten, werkbezoeken of bestuurlijke
overleggen hebben de leden van de AV in het vooruitzicht die
mogelijkerijws kunnen bijdragen aan onze MRA Lobby, en hoe
kunnen we die momenten zo goed mogelijk benutten?

6. Groslijst implementatie Samenwerkingsafspraken (bijlage 6a)
In bijlage 6a treft u een groslijst van punten die nadere uitwerking behoeven om
de Samenwerkingsafspraken verder te kunnen implementeren.
Bespreekpunten:
6.1 Dekt deze groslijst in uw optiek de lading, of ontbreken er nog
zaken?
6.2 Kunt u zich vinden in de planning, of bent u van mening dat
bepaalde zaken meer prioriteit hebben?

7. Rondvraag en sluiting

