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Bestuur van de Metropoolregio Amsterdam
11 mei 2022
MS Teams
13.30 – 14.30 uur

Datum
Locatie
Tijd

Agendapunten
1. Opening (13.30-13.35)
 Vaststellen agenda
 Ter vaststelling: terugkoppeling vorige bijeenkomst (bijlage 1a – deze zal
worden nagezonden op maandag 9 mei)
 Bijeenkomsten van het Bestuur vanaf na de zomer fysiek
2. Rabobank rapport – De Metropoolregio Amsterdam staat op een
tweesprong (bijlage 2a) (13.40-14.05)
Voor dit agendapunt zullen Erik Versnel (directeur Rabobank MRA) en Otto Raspe
(hoofd RaboResearch RISE) aansluiten voor een toelichting
De Rabobank heeft een rapport geschreven met daarin zeven opgaven voor een
toekomstbestendige Metropoolregio Amsterdam. Ambtelijk constateren we dat de
inhoudelijke lijnen van het rapport herkenbaar zijn: ze sluiten goed aan op de MRA
Agenda en de drie thema’s die zijn benoemd in de Samenwerkingsafspraken. Er is
nog wel veel werk aan de winkel om tot een betere integrale aanpak te komen, en
thema’s als leefkwaliteit, verduurzaming en maatschappelijk evenwicht beter in
onze activiteiten te verankeren.
Een belangrijke vraag die het rapport aan de orde stelt is hoe het bedrijfsleven in de
MRA beter betrokken kan worden bij de uitdagingen waar we als regio voor staan,
en de grote transities die daar een rol in spelen.

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:
2.1 Deelt het Bestuur de ambtelijke constatering dat we met de MRA
Agenda en de drie thema’s begrippen als welvaart en welzijn reeds een
goede plek hebben gegeven, maar dat er nog wel werk aan de winkel is
om tot een betere integrale aanpak te komen, en dat thema’s als
leefkwaliteit, verduurzaming en maatschappelijk evenwicht nog beter
verankerd moeten worden?

2.2 Welke kansen ziet het Bestuur in het beter betrekken van het
bedrijfsleven bij onze regionale opgaven, en op welke wijze zouden we
als samenwerkende overheden die samenwerking met het bedrijfsleven
het beste vorm kunnen geven?
2.3 Hoe kijkt het Bestuur naar de huidige samenwerking in en met de
Amsterdam Economic Board?

3. Positie Bestuur (14.05-14.20)
Dit agendapunt zal mondeling worden toegelicht door Femke Halsema als
voorzitter van het Bestuur
In het bestuur van april 2022 is de rol van het Bestuur en het gesprek dat
gevoerd wordt in het Bestuur aan de orde gesteld. Het gesprek over de
policybrief regionaal vastgoed met Henri de Groot werd ervaren als een prettig
en nuttig gesprek, maar het riep ook vraagtekens op over de rol van het Bestuur
in relatie tot bijvoorbeeld het Platform Ruimte en het PHO Bouwen & Wonen.
Waar en hoe kan het Bestuur het verschil maken?
Bespreekpunten en gevraagde afspraken:
3.1 Welke rol ziet het Bestuur voor zichzelf, en welk type gesprek (en
agendapunten) past daar het beste bij?
3.2 Wat betekent dit voor de relatie met de Platforms (en PHO’s)?

4. Communicatiestrategie (bijlage 4a – deze zal worden nagezonden op
maandag 9 mei) (14.20-14.30)
Dit punt zal mondeling worden toegelicht door Jeroen Verwoort als
portefeuillehouder Communicatie
Gezien vanuit de verdere versterking en professionalisering van de MRAsamenwerking die voortkomt uit de vastgestelde Samenwerkingsafspraken is
het wenselijk om een communicatiestrategie op te stellen voor de MRA.
Communicatie (extern en intern) zal immers steeds belangrijker worden om als
MRA onze doelen te verwezenlijken. Deze communicatiestrategie kent
verschillende onderdelen: het verhaal over hoe we ons als MRA positioneren
richting Rijk en Europa is er daar bijvoorbeeld een onderdeel van. In bijlage 4a is
een overzicht opgenomen van de beoogde doelen van onze communicatie als
MRA. Op basis van deze doelen kan een verdere strategie worden uitgewerkt.
Bespreekpunten en gevraagde afspraken:
4.1 In te stemmen met de in bijlage 4a geformuleerde doelen voor de
communicatie

4.2 Opdracht te geven aan de PH Communicatie om op basis van deze
doelen een communicatiestrategie uit te werken
4.3 Uit te spreken in welke mate (of bij welke stappen) het Bestuur
betrokken wil zijn bij het opstellen van de communicatiestrategie

5. Rondvraag

Voorraad agenda:
-

17 juni: uitgewerkt voorstel kaart MRA/ RAI
17 juni: invloed van de opkomst van lokale partijen op de regionale
samenwerking
Na de zomer: eerste concept Communicatiestrategie MRA

Overzicht volgende bijeenkomsten:
Tot aan de zomer zijn dit de bijeenkomsten van het Bestuur (en AV):
-

Vrijdag 20 mei – 09.30 – 11.00 uur
Vrijdag 17 juni 09.30 – 10.30

– Algemene Vergadering
– Bestuur

