
 

Platform - 

  

Overleg Bestuur van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 16 september 2022 

Locatie MRA Directie, Zuid-As te Amsterdam 
Tijd 14.00 – 15.00 uur 
 

Let op: zoals afgesproken zijn de bijeenkomst van het Bestuur voortaan weer fysiek!  

 

Agendapunten 
 

1. Opening (14.00 – 14.10) 

 Welkom nieuwe leden: korte voorstel ronde 

 Vaststellen agenda 

 Actie 15% GasTerug 

 Ter vaststelling: terugkoppeling vorige bijeenkomst (bijlage 1a) 

 Datum heisessie Bestuur: 4 november 

 
2. Kaderstellende startnotitie MRA Communicatiestrategie (bijlage 2a) (14.10-

14.20) 

In de laatste bijeenkomst van het Bestuur van mei is afgesproken om na de 

zomer een kaderstellende startnotitie voor een communicatiestrategie te 

bespreken. In bijlage 2a treft u deze notitie. Een van de centrale punten is dat 

we een nu een communicatiestrategie opstellen waarin we een aantal centrale, 

strategische uitgangspunten vastleggen, die los staan van de inhoud, en dat we 

daarnaast jaarlijks communicatieplannen gaan opstellen en uitvoeren, waarin 

we de strategie operationaliseren voor de inhoud/ actualiteit die in dat jaar 

relevant is/wordt. De communicatiestrategie is echt van onszelf als 

samenwerkende overheden, voor de communicatieplannen zoeken we stevig de 

verbinding met andere (triple-helix) partners in de regio die over dezelfde 

onderwerpen of met dezelfde doelen communiceren. Daarnaast staan in de 

notitie een aantal uitgangspunten en nog een paar keuzes die besproken 

moeten worden, zodat op basis daarvan de strategie verder uitgewerkt kan 

worden. 

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

2.1 De uitgangspunten te bespreken, en waar nodig keuzes te maken 



 

2.2 Opdracht te geven aan de portefeuillehouder Communicatie deze 

startnotitie verder uit te werken tot een communicatiestrategie 

 

3. Wensen en opvattingen bij de Meerjarenbegroting 2021 - 2024 (bijlage 3a) 

(14.20 - 14.55) 

In onze Samenwerkingsafspraken hebben we afgesproken om voortaan bij elke 

MRA Agenda ook een Meerjarenbegroting te maken: het meerjarige 

inhoudelijke kader wordt zo ook uitgewerkt in een meerjarig financieel kader. 

Omdat de Samenwerkingsafspraken tot stand zijn gekomen halverwege de 

looptijd van de MRA Agenda, is nu als los document een concept 

Meerjarenbegorting gemaakt voor de rest van de looptijd van de MRA Agenda. 

Deze Meerjarenbegroting is voor de zomer aan alle deelnemers en hun raden en 

Staten verzonden, zodat zij wensen en opvattingen kunnen formuleren. Deze 

wensen en opvattingen moeten worden besproken in de Algemene Vergadering 

van 21 september. Op basis van de bespreking aldaar kan vervolgens een 

definitieve Meerjarenbegroting worden opgesteld, die daarna ter instemming 

naar alle deelnemers verzonden zal worden, zodat deze in de Algemene 

Vergadering van november definitief kan worden vastgesteld. 

In bijlage 3a is een overzicht opgenomen van alle tot nu toe ingekomen wensen 

en opvattingen. Daarbij is per ingekomen punt een voorstel geformuleerd voor 

hoe hiermee om te gaan. Het is de bedoeling om deze voorstellen als voorstel 

van het Bestuur te agenderen in de Algemene Vergadering, om zo de 

bespreking daar te bespoedigen.  

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

3.1 In te stemmen met de geformuleerde voorstellen voor aanpassingen 

aan de Meerjarenbegroting of andere te ondernemen vervolgacties, 

en waarnodig de voorstellen aan te passen 

 

4. Rondvraag 

 

 

Voorraad agenda: 

- Invulling heisessie Bestuur 

 



 

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 14 oktober 09.30 – 10.30 uur Bestuur 

o Vrijdag 4 november  15.00 – 21.00 uur Heidag 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 

 

 


