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Geachte leden van de MRA Raadtafel, 

 

 

Hartelijk dank voor de door uw vergadering uitgebrachte (gevraagde en ongevraagde) 

adviezen. In de Algemene Vergadering van 20 mei hebben wij uw adviezen besproken 

die u op verzoek van het Bestuur heeft afgegeven over hoe de raads- en Statenleden 

goed te betrekken bij de Verstedelijkingsstrategie en voor de twee symposia in het 

najaar. Ook is uw ongevraagde advies besproken om de ‘om niet’-inzet door gemeenten 

inzichtelijk te maken in de meerjarenbegroting. Ter vergadering is waardering 

uitgesproken voor de wijze waarop de Raadtafel functioneert en de goede adviezen die 

zijn afgegeven. 

 

Wat betreft het ongevraagde advies over de gevolgen van de ‘om niet’-inzet is in de 

Algemene Vergadering nogmaals geconstateerd dat het niet wenselijk en niet mogelijk 

is om de gevolgen van individuele gemeenten van de gevraagde ‘om niet’-inzet in de 

meerjarenbegroting inzichtelijk te maken. Deze inzet maakt immers geen deel uit van 

de MRA-begroting, maar van de begroting van de deelnemers. Het is feitelijk onmogelijk 

om in zijn algemeenheid de gehele omvang van de gevraagde ‘om niet’-inzet in beeld te 

brengen (ook, of juist, die in de zogenoemde flexibele schil): de kosten die voor elke 

gemeente hiermee gemoeid zijn (en de totaalsom die daaruit vervolgens kan worden 

opgemaakt) zijn niet voor het Bestuur en de Algemene Vergadering inzichtelijk en 

worden ook niet op uren door de deelnemers geregistreerd. In de Algemene 

Vergadering is afgesproken dat namens het Bestuur portefeuillehouder Thijs Kroese 

(Governance) in gesprek gaat met de voorzitter en de vicevoorzitter van de raadtafel om 

te bespreken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de informatiebehoefte 
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van de Raadtafel. Een meer algemeen overzicht is haalbaar en denkbaar. Dat zal in het 

gesprek worden meegenomen.  

 

Uw advies met betrekking tot de symposia in het najaar zal worden opgevolgd. Zo 

spoedig mogelijk na 21 september en 14 oktober zal een goede terugkoppeling worden 

verzorgd van beide symposia via publicaties op de website van de MRA. Voor 

toekomstige symposia voor raads- en Statenleden zal een uitvraag worden gedaan over 

welke onderwerpen aan bod moeten komen, en zal bij de programmering aandacht 

worden besteed aan het zo goed mogelijk faciliteren van een gesprek tussen 

bestuurders en raads- en Statenleden, en tussen raads- en Statenleden onderling. 

 

Het afgegeven advies over het betrekken van Raads- en Staten leden bij de 

Verstedelijkingsstrategie is door de Algemene Vergadering omarmd. In het najaar zullen 

op deelregionale schaal sessies worden belegd voor raads- en Statenleden over de 

Verstedelijkingsstrategie, waarbij vooraf ook met elke deelregio zal worden afgestemd 

om het programma zo goed mogelijk op maat te maken. Ook zal de 

Verstedelijkingsstrategie (en componenten daaruit) uitvoerig aan bod komen tijdens het 

symposium van 14 oktober. 

 

Wij vertrouwen erop u middels deze brief een goed beeld te hebben gegeven van de 

afspraken die naar aanleiding van uw advies in de Algemene Vergadering zijn gemaakt. 

Voor de volledigheid hebben wij als bijlage bij deze brief ook de concept-terugkoppeling 

van de gehele bijeenkomst van de Algemene Vergadering bijgesloten. Mocht u naar 

aanleiding van deze brief of de bijlage vragen of suggesties hebben, dan vernemen wij 

die uiteraard graag. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de Algemene Vergadering, 

  

 

 

 

Jos Wienen     Emiel Reiding 

Voorzitter Algemene Vergadering   Secretaris-directeur MRA 
 


