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Van MRA Raadtafel van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 10 mei 2022 

Gevraagd advies 

onderwerp 

onderwerpoonderwerp 

Deelname raads- en Statenleden aan MRA symposia 21 sep/14 okt 

Aan MRA Bestuur en de MRA Algemene vergadering van de Metropoolregio Amsterdam 
 

 
 
Aan het MRA Bestuur en de MRA Algemene vergadering van de Metropoolregio 
Amsterdam,  
 
De MRA Raadtafel, bijeengekomen op 10 mei 2022, adviseert het MRA Bestuur en de 
MRA Algemene vergadering over agendapunt 5: 
Gevraagd advies van het MRA bestuur - twee symposia 
 
De MRA Raadtafel adviseert: 

 Akkoord te gaan met de door het bestuur voorgestelde opzet van symposia op 
twee momenten in het najaar van 2022, te weten 21 september en 14 oktober 
2022; 

 Dat er direct na 21 september een goede terugkoppeling plaatsvindt van de 
voorgestelde pitches van bestuurders en daaropvolgende gesprekken via 
publicaties op de website;  

 Dat bij de vormgeving van het programma bij een volgende keer een brede 
uitvraag onder raads- en Statenleden wordt gedaan over aan welke onderwerpen 
aan bod moeten komen. En dat bij programmering ook aandacht wordt besteed 
aan het ophalen van wat de ontvanger wil horen, en het programma dus niet de 
vorm krijgt van alleen ‘zenden’.  

 
Dit met als doel dat de MRA symposia zich ook richten op het gesprek tussen 
bestuurders én raads- en Statenleden (en onderling). 
 
Tot slot geeft de Raadtafel aan dat zij het verstandig vindt dat gekozen is voor twee 
momenten (op twee verschilllende weekdagen) in het najaar bij elkaar te komen in 
plaats van één groot moment, gezien de beschikbaarheid van genodigden.  
 
Dit advies is na akkoord van de vicevoorzitter van de MRA Raadtafel, Trudie van ’t 
Hull-Bettink, op 11 mei 2022 verzonden naar de secretaris van het MRA Bestuur en 
de MRA Algemene Vergadering en gepubliceerd op de MRA-website. 


