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Aanleiding
De deelnemers van de MRA hechten grote waarde aan transparante processen rondom
de samenstelling van bestuurlijke MRA-gremia en het voorzitterschap van deze gremia.
Door de gemeenteraadsverkiezingen zijn straks in alle MRA-gemeenten nieuwe
college’s van B&W, waar ook veel nieuwe wethouders zitting in zullen nemen. Dit heeft
gevolgen voor de samenstelling van bestuurlijke MRA-gremia. Dat maakt deze periode
van collegevorming een geschikt moment om met elkaar te reflecteren op welke
afspraken we met elkaar hebben gemaakt over de samenstelling van MRA-gremia en de
voorzitterschappen. In dit memo is daarom een overzicht gegeven van de afspraken
zoals die hierover in de Samenwerkingsafspraken zijn opgenomen. Het gaat daarbij
specifiek om de Algemene Vergadering, het Bestuur en de (bestuurlijke overleggen van
de) Platforms.
Concrete bespreekpunten/ gevraagde afspraken hierbij:
- Volstaan de afspraken zoals die op dit moment zijn opgenomen in de
Samenwerkingsafspraken, of is er behoefte aan aanvullende afspraken?
- 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
- De Platforms te vragen inzichtelijk te maken (conform afspraak uit de
Samenwerkingsafspraken) welke procedure zij hanteren voor het selecteren
van een voorzitter. De directie kan hierbij ondersteunen.
Algemene Vergadering
Over de samenstelling van de Algemene Vergadering staat in de
Samenwerkingsafspraken dat elke deelnemer van de MRA zelf rechtstreeks zitting heeft

in de AV. Zij bepalen daarbij zelf welke bestuurder zij afvaardigen (inclusief vervanging
en opvolging) naar de AV, waarbij op deelregionale schaal wordt afgestemd om een
evenwichtige verhouding tussen het aantal burgemeesters en het aantal wethouders te
bevorderen.
Over het voorzitterschap van de AV is in de Samenwerkingsafspraken opgenomen dat
bij de oprichting van de AV de burgemeester van Almere voor een periode van twee jaar
zal fungeren als kwartiermakend voorzitter, en dat hij verdere afspraken rondom het
voorzitterschap en functioneren van de AV tezamen met de AV zal maken. Na het
vertrek van Franc Weerwind is in de AV afgesproken dat Jos Wienen voor een periode
van twee jaar zal fungeren als kwartiermakend voorzitter, en dat Ank Bijleveld (en
binnen deze twee jaar haar eventuele opvolger) voor diezelfde periode zal fungeren als
vicevoorzitter.
De afspraken over het voorzitterschap na deze fase zullen de komende periode nader
uitgewerkt worden.
Conclusies:
- Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de
nieuwe colleges is het voor de Algemene Vergadering van belang dat de
deelnemers van de MRA kenbaar maken wie zij afvaardigen naar de AV. Het
voorstel is dat zij dit uiterlijk per 1 september doen.
- Ook is het van belang dat daarbij op deelregionale schaal wordt afgestemd om
een goede verhouding tussen het aantal burgemeesters en wethouders te
borgen.
Het Bestuur
Over de samenstelling van het Bestuur staat in de Samenwerkingsafspraken dat het
bestuur uit maximaal 10 leden bestaat: de burgemeester van Amsterdam, de CdK’s van
beide provincies, en van elk van de zeven deelregio’s 1 wethouder die tevens lid is van
een van de drie platforms. Elke deelregio draagt daartoe een bestuurder voor die ook lid
is van een bestuurlijk platform, waarbij wordt gestreeft naar een evenredige verdeling
over de Platforms. Bij dit proces ondersteunt de directie, in overleg met de
deelregio’s/gemeenten.

Over het voorzitterschap van het Bestuur staat een hele duidelijke afspraak in de
Samenwerkingsafspraken: de burgemeester van Amsterdam is de voorzitter van het
Bestuur.
Conclusies:
- Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de
nieuwe colleges is het voor het Bestuur van belang dat de deelregio’s van de
MRA kenbaar maken wie zij afvaardigen naar het Bestuur. Het voorstel is dat zij
dit uiterlijk per 1 september doen.
- Omdat de deelregio’s alleen iemand kunnen afvaardigen naar het Bestuur die
ook reeds lid is van een van de Platforms, is het van belang dat zij ook eerst
kenbaar maken welke bestuurder zij willen afvaardigen naar welk Platform. Het
voorstel is dat zij dit ook uiterlijk per 1 september doen.
De Platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit
Over de samenstelling van de Platforms staat in de Samenwerkingsafspraken dat elke
deelregio in elk Platform is vertegenwoordigd met 1 bestuurder, en dat elke provincie 1
gedeputeerde afvaardigd naar elk platform. De VRA heeft alleen zitting in het Platform
Mobiliteit. De bestuurlijke Platforms kunnen zelf besluiten om per deelregio meer
bestuurders te laten deelnemen. De deelregio’s bepalen zelf welke wethouder zij
afvaardigen naar een bestuurlijk Platform. Als een lid van een Platform vertrekt, is het
aan de deelregio om een andere bestuurder af te vaardigen naar het Platform.
Over het voorzitterschap van de Platforms staat in de Samenwerkingsafspraken dat elk
Platform een voorzitter en vicevoorzitter kiest via een transparante procedure. Over
deze procedure maken zij zelf afspraken, die worden vastgelegd in een vergadering van
het Platform en worden bijgevoegd als bijlage bij de Samenwerkingsafspraken.
Conclusies:
- Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de
nieuwe colleges is het voor de Platforms van belang dat de deelregio’s van de
MRA kenbaar maken wie zij afvaardigen naar de Platforms. Dit is tevens van
belang voor de samenstelling van het Bestuur. Het voorstel is dat zij dit uiterlijk
per 1 september doen.

-

Conform de vastgestelde Samenwerkingsafspraken stelt elk Platform een
transparante procedure vast voor het kiezen van een voorzitter en een
vicevoorzitter. Het voorstel is om de Platforms te vragen deze procedure voor 1
september te delen, zodat alle MRA-deelnemers hier kennis van kunnen nemen.

