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Aanwezigen

Femke Halsema (voorzitter), Arthur van Dijk (PH Lobby/PA), Thijs Kroese (PH
Governance / Raden & Staten), Marja Ruigrok (PH Thema 3), Alexander Luijten (PH
Thema 2), Jeroen Verwoort (PH Communicatie ), Adam Elzakalai (PH Congressen,
Conferenties en Kennisdeling), Robbert Berkhout (PH Duurzaamheid), Reinier van
Dantzig (PH Thema 1)

Afwezigen

Leen Verbeek (PH Financien),
Emiel Reiding (directeur MRA), Remco Rienties (secretaris Bestuur)
Nina Tellegen (Amsterdam Economic Board), Mirjam Iding (MRA Directie)

Ondersteuning
Gasten

Dit is een conceptversie van de terugkoppeling uit het bestuur van 22 april. Dit concept is
nog niet bestuurlijk vastgesteld.

1. Opening en mededelingen
Bij de vaststelling van de agenda is besloten om de agendapunten 2, 3 en 4 (die allen gaan
over triple helix samenwerking, en waarvoor twee gasten aanwezign zijn) als eerste te
bespreken, en pas daarna de mededelingen en agendapunt vijf te bespreken.
Reinier van Dantzig is als nieuw lid van het Bestuur welkom geheten.
Naar aanleiding van de terugkoppeling van de vorige bijeenkomst zijn een drietal punten
besproken:
-

bij het agendapunt over het RABO rapport opgemerkt dat wij als samenwerkende
overheden zelf de regie hebben over de bijeenkomsten die worden georganiseerd

-

met betrekking tot de terugkoppeling uit de bijeenkomst van de Raadtafel is
afgesproken dat als daar dingen worden besproken die ook voor het Bestuur
relevant zijn, dat die dan ook in het Bestuur gedeeld worden

| Afspraak 1.1 | - Met in achtname van bovenstaande opmerkingen is de terugkoppeling
van de bijeenkomst van 11 mei vastgesteld
Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van 20 mei heeft Arthur
van Dijk zijn teleurstelling uitgesproken over de aanwezigheid van de leden van het Bestuur
bij deze vergadering. Het is belangrijk dat we als Bestuur goed vertegenwoordigd zijn in de
Algemene Vergadering, en daar goed laten zien waar we voor staan als Bestuur. Naar
aanleiding hiervan is afgesproken dat voortaan alle leden van het Bestuur aanwezig zijn bij de
bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, tenzij er dwingende redenen zijn voor
afwezigheid
| Afspraak 1.2 | - Alle leden van het Bestuur zijn voortaan aanwezig bij de bijeenkomsten
van de Algemene Vergadering. Als een lid van het Bestuur onverhoopt toch een keer
verhinderd is, meldt hij/zij dit aan de overige leden van het Bestuur
Het Bestuur vindt het belangrijk om snel met elkaar het gesprek te voeren over hun rol en
ambitie, en hoe ze die waar kan maken. Hiertoe is de heidag van 7 oktober cruciaal; deze
moet dan ook goed voorbereid worden. Daarnaast spreekt het Bestuur af om nog eind
augustus/begin september met elkaar te gaan dineren in de Ambstwoning te Amsterdam om
hier alvast het gesprek over te voeren.
| Afspraak 1.3 | - Het Bestuur zal eind augustus/begin september bijeenkomen in de
Ambtswoning te Amsterdam.

2. Amsterdam Economic Board
Nina Tellegen (algemeen directeur van de Board) heeft een toelichting gegeven over de
Amsterdam Economic Board en de thema’s waar zij zich voor inzetten. Vanwege de
samenhang van dit punt met agendapunt 3 en 4 is bij dit agendapunt geen aparte discussie
gevoerd, maar is gelijk na de toelichting overgegaan naar agendapunt 3.

3. Triple Helix Samenwerking in de MRA
De MRA Directie heeft samen met de Amsterdam Economic Board een notitie geschreven
met daarin een eerste aanzet voor hoe de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en
kennisinstellingen verbeterd kan worden. Het gaat daarbij om de volle breedte van de MRAsamenwerking (breder dus dan alleen het economisch domein). Een gezamenlijke agenda
voor overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zou een goede stap zijn.

Naar aanleiding van de notitie is een ronde gemaakt langs de leden van het Bestuur. Hieruit
komen een aantal punten naar voren.
Het Bestuur hecht er waarde aan dat er geen nieuwe agenda wordt opgetuigd. Het zou goed
zijn om de achterliggende behoefte (de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en
kennisinstelingen verbeteren, en het in het verlengde van elkaars belangen werken) te
borgen in de nieuwe MRA Agenda. De nieuwe MRA Agenda moet leidend blijven, ook omdat
dit een van de kader documenten is die wordt vastgesteld in raden en Staten. Het draagvlak
in de regio is nog broos, dus iets nieuws erbij moeten we nu echt niet willen.
De benadering vanuit de brede welvaart heeft instemming van het Bestuur, en zal ook een rol
moeten gaan spelen in de niewe MRA Agenda. De drie thema’s die zijn opgenomen in de
samenwerkingsafspraken zijn in de ogen van het Bestuur al een goede basis voor de invulling
van het begrip brede welvaart.In de MRA Agenda worden deze verder uitgewerkt.
Op projectniveau kan ook het lokale (MKB) bedrijfsleven goed aangehaakt worden bij wat de
Board doet. De Board kan voor veel van de doelstellingen die we als samenwerkende
overheden hebben als versnellingsmotor dienen.

4. Regionale Investeringsagenda
Mirjam Iding, projectleider Regionale Investeringsagenda vanuit de MRA Directie heeft een
toelichting gegeven over de eerste versie van de Regionale Investeringsagenda. De Regionale
Investeringsagenda is in samenwerking tussen de MRA Directie en de Amsterdam Economic
Board opgesteld. Het is een levend document, dat op dit moment 8 investeringslijnen omvat,
die allen gericht zijn op inhoudelijke en innovatiegerichte onderwerpen. Deze onderwerpen
raken allen ook aan de belangrijke transities waar we voor staan als maatschappij, en sluiten
nadrukkelijk aan bij de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda.
In het Bestuur is afgesproken om voortaan namens het Bestuur Jeroen Verwoort als eerste
aanspreekpunt te benoemen.
| Afspraak 4.1 | - Jeroen Verwoort is namens het Bestuur eerste aanspreekpunt voor de
Regionale Investeringsagenda

5. Lokale partijen en de regionale samenwerking
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.
In het Bestuur is geconstateerd dat het belangrijk is om ook de lokale partijen goed te
betrekken bij de regionale samenwerking. Essentieel is daarbij om de meerwaarde van de
regionale samenwerking goed inzichtelijk te maken. Wat levert het gemeenten op om
regionaal samen te werken?
Het Bestuur zou het interessant vinden om nog beter inzicht te krijgen in waar gemeenten
zich zorgen over maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een ronde te maken langs een
aantal burgemeesters. Het Bestuur wil deze input vervolgens in de heidag van 7 oktober
gebruiken om te kijken hoe het Bestuur bij kan dragen aan het voorkomen of oplossen van
die zorgen.
Lokale identiteit is juist essentieel in een veelzijdige regio als de MRA. De regio is daarbij
dienstbaar aan de lokale identiteiten.
| Afspraak 5.1 | - De MRA Directie zal een ronde maken langs (een aantal van) de MRA
Burgemeesters, om daar zorgen op te halen die leven bij de MRA gemeenten, als input voor
de heisessie van 7 oktober

6. Rondvraag
Er zijn geen punten gemeld in de rondvraag.

