
 

Platform - 

  

Overleg Algemene Vergadering van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 18 november 2022 

Locatie MRA Directie, WTC Zuid-As, Amsterdam  

Tijd 14.00 – 15.30 uur  
 

 

LET OP: deze vergadering zal fysiek plaatsvinden bij de MRA Directie op de Zuid-

As in het WTC te Amsterdam. 

 

Agendapunten 
 

1. Opening en mededelingen 

 Vaststellen van de agenda 

 Ter kennisname: de concept Termijnagenda voor 2023 zoals 

deze naar de raden en Staten is verzonden (bijlage 1a) 
 

2. Vaststellen terugkoppeling AV 21 september 2022 (bijlage 2a) 

Bijgaande concept terugkoppeling is in de weken na de vergadering verspreid in 

het MRA-netwerk en op de MRA-website geplaatst 

Gevraagde afspraken:  

2.1 De concept terugkoppeling van de AV van 21 september vast te 

stellen 

 

3. Vaststellen Meerjarenbegroting 2021-2024 (bijlage 3a) 

In bijlage 3a is de definitieve Meerjarenbegroting voor 2021-2024 opgenomen, 

zoals deze ter instemming is verzonden naar alle deelnemers. Ter vergadering 

zal gekeken worden of alle deelnemers kunnen instemmen met de 

Meerjarenbegroting, waarna deze zal worden vastgesteld. 

Gevraagde afspraken en bespreekpunten:  

3.1 De Meerjarenbegroting 2021-2024 defintief vast te stellen 

 

4. Terugkoppeling Raadtafel 8 november 

8 november is een bijeenkomst geweest van de Raadtafel. Ter vergadering van 

de AV zal hier een terugkoppeling van worden gegeven. Voor deze bijeenkomst 

van de Raadtafel lag ook een door het Bestuur gevraagd advies m.b.t. de 



 

Termijnagenda voor (zie bijlage 4a). Eventuele ongevraagde adviezen van de 

Raadtafel zullen worden nagezonden naar de Algemene Vergadering. Op de 

agenda van de Raadtafel stond onder andere een gesprek met de 

kwartiermaker voor de implementatie van de samenwerkingsafspraken (Jos 

Wienen). Ter vergadering zal hier een mondelinge toelichting bij gegeven 

worden. 

Bespreekpunten:  

4.1 Kennis te nemen van de terugkoppeling van de Raadtafel van 8 

november 

 

5. Terugkoppeling heidag MRA Bestuur  

4 november is het Bestuur van de MRA bijeengeweest voor een heidag. Tijdens 

de vergadering zal een eerste terugkoppeling worden gegeven van de 

opbrengsten van de heidag. 

Gevraagde afspraken:  

5.1 Te reflecteren op de opbrengesten van de heidag van het Bestuur 

 

6. Implementatie Samenwerkingsafspraken (bijlage 6a) 

In bijlage 6a is op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt wat in het derde en vierde 

kwartaal van 2022 m.b.t. de implementatie van de samenwerkingsafspraken is 

uitgevoerd en wat het heeft opgeleverd. Tijdens de vergadering is het de 

bedoelding om met elkaar te reflecteren op waar wij nu staan in het 

implementatieproces, wat wij hiervan leren (voortschrijdend inzicht) en wat 

nodig is om de MRA-samenwerking verder te effectueren. 

Bespreekpunten:  

6.1 Te reflecteren op de stand van zaken van de uitvoering van de 

acties, opbrengsten en inzichten in Q3 en Q4 

6.2 Benoemen van de acties voor Q1 2023 en bepalen waar wij - op 

basis van de conclusies van deze bespreking - rekening mee 

moeten houden bij het vervolg van dit implementatieproces 

 

7. Rondvraag en sluiting 


