
 

Platform - 

  

Overleg Bestuur van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 17 juni 2022 

Locatie MS Teams 

Tijd 09.30 – 10.30 uur 
 

Deze bijeenkomst is nog digitaal, via MS Teams. Na de zomer zijn de bijeenkomsten van 

het Bestuur fysiek! 

 

Agendapunten 
 

1. Opening (9.30-9.40) 

 Welkom nieuw lid: Reinier van Dantzig (namens Amsterdam): korte 

voorstel ronde 

 Vaststellen agenda 

 Stand van zaken collegevorming in de gemeenten van de leden van het 

Bestuur 

 Ter vaststelling: terugkoppeling vorige bijeenkomst (bijlage 1a) 

 
2. Amsterdam Economic Board (bijlage 2a) (9.40-9.50) 

Voor dit agendapunt zal Nina Tellegen, directeur Amsterdam Economic Board 

aansluiten voor een toelichting 

In het economisch domein van de MRA-samenwerking hebben we onze triple 

helix samenwerking vormgegeven via de Amsterdam Economic Board. Nina 

Tellegen zal toelichten waar de Board zich op focust, en hoe zich dat verhoudt 

tot de samenwerkende overheden in de MRA. 

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

2.1 Kennis te nemen van de introductie over de Amsterdam Economic 

Board 

2.2 Te reflecteren op de samenwerking met/in de Board tot op heden 

 

3. Triple helix samenwerking in de MRA (bijlage 3a) (9.50-10.05) 

In het bestuur van mei 2022 is aan de hand van het rapport van de Rabobank in 

bredere zin over de triple helix samenwerking in de MRA gesproken, en hoe we 

het bedrijfsleven en kennisinstellingen meer kunnen betrekken bij de 

maatschappelijke doelstellingen die we als MRA nastreven. In een gezamenlijke 

notitie van de Board en de MRA Directie (bijlage 3a) is een eerste aanzet 



 

gegeven voor hoe de triple helix samenwerking verder versterkt kan worden. 

Daarbij gaat het nadrukkelijk over de volle breedte van de MRA-samenwerking 

(breder dus dan alleen het economisch domein).  

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

3.1 Te reflecteren op de notitie over de triple helix samenwerking 

 

4. Regionale Investeringsagenda (bjilage 4a en 4b) (10.05-10.20) 

Dit punt zal mondeling worden toegelicht door projectleider Mirjam Iding van de 

MRA-directie 

In samenwerking met de Amsterdam Economic Board heeft de MRA Directie 

een regionale investeringsagenda opgesteld (zie bijlage 4a en 4b). Deze 

investeringsagenda is een eerste aanzet, om inspiratie te geven en het gesprek 

op gang te krijgen, specifiek over de transities die we willen versnellen. Het is 

een ‘levend document’ dat gepresenteerd zal worden op 20 juni bij de State of 

the Region. Via 8 investeringslijnen proberen we investeringen bij elkaar te 

brengen voor inhoudelijke en op innovatie gerichte onderwerpen, die ook 

nadrukkelijk in verbinding staan met de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda.  

Dit document is besproken in de platforms en daar positief ontvangen. Het is nu 

bewust niet voor ter goedkeuring voorgelegd aan de platforms, het is bedoeld 

als start van een gericht gesprek over de stappen die we in de regio willen 

zetten.   

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

4.1 Te reflecteren op de regionale investeringsagenda 

4.2 Af te spreken dat namens het Bestuur Jeroen Verwoort (als lid van de 

Amsterdam Economic Board en het Platform Economie) eerste 

aanspreekpunt is voor de investeringsagenda 

 

5. Lokale partijen en de regionale samenwerking (10.20-10.30) 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar is de trend doorgezet die zich al 

enige tijd aftekent in de lokale politiek: de opkomst en verdere groei van lokale 

partijen. De vraag is wat dit betekent voor de regionale samenwerking. Feit is in 

ieder geval dat er vrijwel nooit bestuurders van lokale partijen worden 

afgevaardigd naar bestuurlijke MRA-gremia. We zien wel dat er meer lokale 

partijen in de colleges toetreden.  

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

5.1 Te bespreken of en zo ja welke inzet wenselijk is om lokale partijen 

meer bij de regionale samenwerking te betrekken 



 

 

6. Rondvraag 

 

 

 

Voorraad agenda: 

- uitgewerkt voorstel kaart MRA/ RAI 

- kaderstellend startdocument communicatiestrategie MRA 

- invulling heisessie 7 oktober 

 

Overzicht volgende bijeenkomsten: 

Voor 2022 zijn dit de bijeenkomsten van het Bestuur (en AV): 

o Vrijdag 16 september  14.00 – 15.00 uur Bestuur  

o Woensdag 21 september 09.30 – 11.00 uur Algemene Vergadering 

o Vrijdag 7 oktober  14.00 – 22.00 uur Heidag Bestuur 

o Vrijdag 14 oktober 09.30 – 10.30 uur Bestuur 

o Vrijdag 11 november 09.30 – 10.30 uur Bestuur 

o Vrijdag 18 november  14.00 – 15.30 uur Algemene Vergadering 

o Vrijdag 9 december  13.00 – 14.00 uur Bestuur 

 

 


