
Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)  

1077 XX Amsterdam

info@metropoolregioamsterdam.nl

www.metropoolregioamsterdam.nl

 

 

Van MRA Raadtafel van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 10 mei 2022 

Ongevraagd advies 

onderwerp 

onderwerpoonderwerp 

Publiceren van agenda en bijlagen van de MRA Algemene Vergadering 

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: het publiceren van agenda en bijlagen van de 
MRA Algemene Vergadering op de MRA website 
 
Overwegende:  

 De MRA Raadtafel kan gevraagd en ongevraagd advies aan MRA Bestuur en 
MRA Algemene Vergadering (AV) geven.  

 Op basis van processen beschreven in de Samenwerkingsafspraken is gesteld 
dat drie weken voor iedere AV de documenten worden gepubliceerd. Eén 
week voor de AV vindt de Raadtafel plaatst. Daarmee is tijd gecreëerd voor 
de leden van de Raadtafel de agenda en de stukken van de AV tot zich te 
nemen, en zowel zich te kunnen voorbereiden op de Raadtafel voor het 
geven van een gevraagd advies als een mogelijk ongevraagd advies.  

 In de praktijk betekent bovenstaande een gelijktijdige publicatie van zowel 
de agenda en de stukken van de Raadtafel als die van de AV. Tevens dat er 
ook een goede interne voorbereiding aan het lid van de Raadtafel als het lid 
van de AV per gemeente en provincie wordt geboden. 

 De Raadtafel ook mede de hoeder is van een goede procesgang. 
 
De MRA Raadtafel adviseert: 
het MRA Bestuur opdracht te geven om de afgesproken drie weken termijn van de 
publicatie van de agenda en stukken van de MRA Algemene Vergadering in acht te 
menen. 
 
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. 


