
 

Overleg MRA Raadtafel van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 8 november 2022 

Locatie MRA Bureau, Strawinskylaan 1779 (WTC Amsterdam, I-toren), 1077 XX Amsterdam 

Tijd 19.30 uur tot max. 21.00 uur  

Secretaris Arjen Overbeek - a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl  
 

Helaas is er geen open wifi (meer) op het MRA bureau op de Zuidas. 

 

1. Opening en mededelingen 

 Opening door voorzitter  

 Inventarisatie van punten voor agendapunt ‘ongevraagd advies’. 

 

2. A. Terugkoppeling MRA Raadtafel van 7 september 2022 (bijlagen 1 en 2) 

Vaststellen van de terugkoppeling (bijlage 1), bespreken van de actielijst  

(bijlage 2). N.a.v. de vorige Raadtafel ontvangt u de brief van de AV over de 

Termijnagenda (bijlage 3).  

Gevraagde afspraak: 
2.1. Vaststellen van de Terugkoppeling van 7 september 2022 

 
B. Terugblik op 28 september jl. (bijlage 4) 
Bespreken van bijeenkomst in de Haarlemmermeer en mogelijke conclusies.  

 
Gevraagde afspraak: 

2.2. Hoe verder om te gaan met de ‘tips en trucs’ (bijlage 4) 

 
3. Gesprek met MRA AV-voorziter Jos Wienen (bijlage 5) 

Een kennismakingsgesprek met de voorzitter van de MRA Algmene Vergadering, 

tevens kwartiermaker implementatie samenwerkingsafspraken, Jos Wienen. 

In dit gesprek zal worden gesproken over de verwachtingen en wensen van 

Raadtafel, Bestuur en AV aan de hand van bijlage 5, waarbij opgemerkt dat in de 

bijeenkomst van 7 september jl. de punten 2 en 3 zijn besproken. 

 

4. Gevraagd advies Termijnagenda (bijlagen 6 en 7) 

Bijgaand treft u de de concept MRA Termijnagenda. Het MRA Bestuur vraagt uw 

advies over de volgende twee punten: 

mailto:a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl


 

a) Voldoet de voorgestelde opzet van de MRA Termijnagenda (zie bijlage7) 

aan de verwachtingen? Is aanvullende informatie wenselijk? 

b) Deelt u de constatering dat de MRA Termijnagenda een informatief 

document is, waarvoor het traject van ‘wensen en opvattingen’ (op de 

inhoud van de documenten) niet op zijn plaats is? 

Tevens wordt deze laatste vraag te zijner tijd gesteld bij het voorleggen aan de 

Raadtafel van de opzet van de MRA Voortgangsnota. 

 

Gevraagde afspraak: 

4.1. Bespreken en uitbrengen van advies  

 

5. Ongevraagd advies 

Bij agendapunt 1 worden de gesprekonderwerpen voor een mogelijk 

‘ongevraagd advies’ verzameld. 

 

6. Vergaderdatums van 2023 

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 14 maart 2023 (AV is 24 maart). 

Verzending stukken is op vrijdag 3 maart 2023. 

8.    Rondvraag en sluiting 

Bijlagen behorende bij deze agenda (in de vorm van linken): 

1. terugkoppeling MRA Raadtafel van 7 september 2022 

2. 20220908 Actielijst Raadtafel 

3. 20220927 brief_Termijnagenda_20220927 

4. 20220928 Tips en trucs MRA Raadtafel 

5. toelichting bij agendapunt 3 (van Raadtafel 7 sep 22) 

6. 20221014 Gevraagd advies van bestuur MRA Termijnagenda 

7. Termijnagenda 2023_20221028 
 
Overige bijlagen (in de vorm van linken): 

a) Verslag MRA Algemene Vergadering 21 september 2022 

 Definitieve Samenwerkingsafspraken MRA - dec 2021 

 Werkwijze MRA Raadtafel 2022 

 Leden van de MRA Raadtafel 

 MRA Algemene Vergadering: Agenda’s en verslagen 

 MRA Bestuur: Agenda’s en Verslagen 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/10/Terugkoppeling-Algemene-Vergadering-MRA-21-september-2022.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/12/Definitieve-Samenwerkingsafspraken-MRA-2021.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/04/Bijlage-2-Memo-werkwijze-Raadtafel.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/raadtafel/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/algemene-vergadering/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/mra-bestuur/

