
 

 

Overleg Algemene Vergadering van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum  21 september 2022 

Locatie 

Contact 

Tinfabriek te Naarden, Amsterdamsestraatweg 5 
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Aanwezigen Jos Wienen (voorzitter, gemeente Haarlem), Ank Bijleveld (vicevoorzitter, gemeente 

Almere), Jan Hamming (gemeente Zaanstad), Jeroen Verwoort (gemeente Velsen), 

Tjapko Poppens (gemeente Amstelveen), Jop Fackeldey (provincie Flevoland), Jeroen 

Olthof (provincie Noord-Holland), Joyce Langenacker (gemeente Ouder-Amstel), Ali 

Bal (gemeente Beverwijk), Sebastiaan Nieuwland (gemeente Uitgeest), Henk 

Wijkhuizen (gemeente Bloemendaal), Aad Schoorl (gemeente Heemskerk), Lieke 

Sievers (gemeente Edam-Volendam), Erik Boog (gemeente Diemen), Astrid Nienhuis 

(gemeente Heemstede), Marian van der Weele (gemeente Waterland), Crys Larson 

(gemeente Wijdemeren), Marja Ruigrok (Vervoerregio Amsterdam),  Flip de Groot 

(gemeente Laren),  Rosemarijn Dral (gemeente Oostzaan), Pieter Heiligers (gemeente 

Uithoorn),  Gerhard van den Top (gemeente Hilversum), Mieke Baltus (gemeente 

Lelystad), Arno Scheepers (gemeente Hilversum),  Roland Boom (gemeente Huizen),  

Lars Carree (gemeente Zandvoort)   

 

Afwezigen Melanie van der Horst (gemeente Amsterdam), Don Bijl (gemeente Purmerend),  Gido 

Oude Kotte (gemeente Aalsmeer), Frans Cornelis (gemeente Blaricum), Geert-Jan 

Hendriks (gemeente Gooise Meren), Leon de Lange (gemeente Landsmeer), Judith 

Michel-de Jong (gemeente Wormerland),  Marianne Schuurmans (gemeente H’meer) 

 

Aanwezige leden 

van het Bestuur 

 

 

Ondersteuning 

 

Gasten 

 

Femke Halsema (voorzitter Bestuur), Arthur van Dijk (vicevoorzitter Bestuur), Leen 

Verbeek (2e vicevoorzitter Bestuur), Alexander Luijten (lid Bestuur), Marja Ruigrok (lid 

Bestuur), Jeroen Verwoort (lid Bestuur) 

 

Emiel Reiding (Directeur MRA), Remco Rienties (secretaris Algemene Vergadering)  

 

Annemarieke van der Meij (projectleider implementatie SWA), Arjen Overbeek 

(secretaris MRA Raadtafel) 

 

 



 

Agendapunten 
 

1. Opening en mededelingen 
Bij opening van de Algemene Vergadering is geconstateerd dat er veel nieuwe leden aanwezig 

zijn: zij zijn van harte welkom geheten. 

Daarnaast is bij de opening aandacht gevraagd voor het MRA Symposium op 14 oktober in 

Haarlem, en is opgeroepen om daar vooral heen te gaan. Het onderwerp is de 

Verstedelijkingsstrategie. 

Met betrekking tot het overzicht van de geleverde ‘om niet’ inzet voor de MRA-directie is 

geconstateerd dat het overzicht nog niet helemaal compleet is. Hier zal ambtelijk nog even 

over worden afgestemd.  

 

2. Vaststellen terugkoppeling AV 20 mei 2022  
De AV heeft geen opmerkingen op de terugkoppeling van de vorige vergadering en stelt deze 

vast. 

| Afspraak 2.1 | - De Algemene Vergadering heeft de terugkoppeling van de vorige 

vergadering vastgesteld 

 

3. Procesafspraken voorzitterschappen Platforms 
In de Algemene Vergadering zijn de procesafspraken die de Platforms hanteren om een 

voorzitter te kiezen kort toegelicht. Ook is geconstateerd dat in de Samenwerkingsafspraken 

is opgenomen dat dit iets is wat de Platforms zelf bepalen. Er wordt wel gerapporteerd aan de 

Algemene Vergadering, en in geval van onenigheid heeft de Algemene Vergadering een 

bemiddelende rol.  

| Afspraak 3.1 | - In de Algemene Vergadering is kennisgenomen van de processen die de 

Platforms hanteren om een voorzitter te kiezen 

 

4. Meerjarenbegroting 2021-2024 
Bij de bespreking van de concept Meerjarenbegroting is aan de hand van de voorstellen van 

het Bestuur voor hoe om te gaan met de ingekomen wensen en opvattingen een ronde 

gemaakt langs de aanwezigen. In deze ronde is een aantal zaken kort besproken. 

Bij aanvang van het gesprek heeft de portefeuillehouder Financiën Leen Verbeek uit het 

Bestuur een korte toelichting gegeven, waarin benadrukt is dat dit niet het eind van een 



 

proces is, maar dat we midden in het proces zitten. Een aantal van de ingekomen reacties 

stellen afspraken uit de Samenwerkingsafspraken opnieuw ter discussie; dat is niet 

productief: we moeten nu vooruitkijken, en kijken hoe we de gemaakte afspraken zo goed 

mogelijk kunnen implementeren. De Meerjarenbegroting is de financiële onderbouwing van 

de reeds lopende MRA Agenda. De inhoud van die bestaande Agenda staat niet ter discussie: 

alle inhoudelijke wensen kunnen meegenomen worden straks in het traject richting een 

nieuwe MRA Agenda.  

Hoewel aan de MRA-samenwerking geen Gemeenschappelijke Regeling ten grondslag ligt, 

waar formele besluiten genomen worden, moet wel een consensus bereikt zien te worden, 

waarin geen ruimte is voor ‘freeriders’. Voor iedereen geldt dezelfde afspraak. In de 

Algemene Vergadering is daarbij ook uitgesproken dat als deelnemers uiteindelijk niet willen 

instemmen met de Meerjarenbegroting, ze daarmee dan eigenlijk aangeven dat ze uit de 

MRA Samenwerking stappen. 

In de Algemene Vergadering hebben de leden unaniem uitgesproken dat zij grote waarde 

hechten aan de MRA-samenwerking, dat ze als AV lid graag ambassadeur willen zijn van de 

regionale samenwerking in hun eigen gemeente of provincie, en dat zij de komende tijd nog 

intensiever invulling willen gaan geven aan die rol.  

De nota van beantwoording wordt gewaardeerd door de Algemene Vergadering. Deze vorm 

waarin alle ingekomen wensen en opvattingen inzichtelijk worden gemaakt, en waar ook bij 

wordt aangegeven welke actie naar aanleiding daarvan wordt ondernomen wordt als erg 

nuttig gezien. 

Daarbij is ook geconstateerd dat het belangrijk blijft om voorspelbaar te zijn, en tijdig de 

stukken te leveren op de afgesproken momenten. Ook de nieuwe documenten als de 

Termijnagenda en de Voortgangsnota kunnen daar goed bij helpen. Ook het belang van het 

goed meenemen van alle deelnemers van wat er in de MRA-samenwerking allemaal gedaan 

wordt, en wat daarmee wordt bereikt wordt breed gedeeld. 

De Algemene Vergadering heeft afgesproken nog even goed naar de gebruikte formuleringen 

in de nota van beantwoording te kijken, en daarbij vaker de verbinding te zoeken. 

Enkele leden van de AV hebben aangegeven graag ondersteuning vanuit de MRA Directie te 

krijgen voor het gesprek met de raad over de MRA Samenwerking.  

In de AV is uitgesproken dat het goed is te zien dat iedereen zich wenst op te stellen als 

ambassadeur van de MRA. Het is van belang dat we het democratische proces van onze raden 

en Staten niet doorkruizen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om de processen behapbaar te 



 

houden, en willen we geen jaar bezig zijn met de begroting. Wij moeten als MRA meer ons 

nut gaan bewijzen.  

In de Algemene Vergadering is geconcludeerd dat met in achtname van de gemaakte 

opmerkingen de Meerjarenbegroting en de nota van beantwoording op brede instemming 

kan rekenen. Er zal een onderscheid gemaakt worden voor de begroting voor het komende 

jaar en ramingen voor de jaren daarna. 

| Afspraak 4.1 | - De concept Meerjarenbegroting 2021-2024 is met in achtname van de 

gemaakte opmerkingen vastgesteld 

| Afspraak 4.1 | - Er zal een brief worden opgesteld waarin de stand van zaken van de 

uitvoering van de lopende MRA Agenda wordt toegelicht 

 

5. Terugkoppeling MRA Raadtafel 
Voorzitter Jos Wienen kon door een fout in zijn agenda helaas niet aanwezig zijn bij de 

bijeenkomst van de MRA Raadtafel. Namens het Bestuur is Stephanie Onclin aanwezig 

geweest. Jos Wienen zal op een later moment alsnog aanwezig zijn bij de MRA Raadtafel om 

met hen het gesprek te voeren over de implementatie van de Samenwerkingsafspraken en de 

positie van raden & Staten (en de Raadtafel) daarin. 

Voor de terugkoppeling in de Algemene Vergadering heeft de secretaris van de MRA 

Raadtafel een en ander kort toegelicht. De algemene lijn is dat in de Raadtafel een goed en 

constructief gesprek gevoerd is, waaruit grote betrokkenheid van de leden van de Raadtafel is 

gebleken. Een en ander is nog wel een zoektocht die de komende tijd verder vorm moet 

krijgen. Er is van de MRA Raadtafel bijeenkomst ook een verslag beschikbaar, dat de leden 

van de AV kunnen lezen. Het zou goed zijn om dit verslag ook met het eigen lid van de MRA 

Raadtafel te bespreken.  

Het gesprek in de Raadtafel gaat echt over het proces, en daar houden de leden zichzelf ook 

scherp aan. Alle leden en plaatsvervangend leden van de Raadtafel komen op 28 september 

bij elkaar om te spreken over hun werkwijze, en gaan het daar ook hebben over hoe zij het 

gesprek met hun eigen raden en bestuurders willen voeren. De ronde die de MRA Directie 

langs gemeenteraden maakt na de verkiezingen wordt bijzonder gewaardeerd, en helpt 

ontzettend bij de betrokkenheid van raden en Staten bij de MRA Samenwerking. Mocht er 

behoefte zijn dan komt de MRA Directie graag langs.  

 



 

 

6. Implementatie Samenwerkingsafspraken  
Bij dit agendapunt lag een overzicht voor van welke onderwerpen wanneer aan bod zullen 

komen in de Algemene Vergadering bij de implementatie van de Samenwerkingafspraken. 

Kwartiermakendvoorzitter Jos Wienen heeft dit overzicht kort toegelicht.  

In de AV is geconstateerd dat men uitziet naar het verschijnen van de Termijnagenda. Dit 

instrument zal erg helpen om raden en Staten goed in positie te brengen. Verder zijn geen 

opmerkingen gemaakt 

 

7. Actualiteiten uit het Bestuur van 16 september 
Namens het Bestuur heeft voorzitter Femke Halsema een korte toelichting gegeven op 

actualiteiten uit het Bestuur.  

Een belangrijk initiatief dat het Bestuur eerder dit jaar heeft uitgezet is het project 15% gas 

terug (naar aanleiding van de oorlog in Oekraine). Voor dit initiatief zijn een aantal recente 

successen te melden: zo is er een miljoen euro aan subsidie binnengehaald van het Rijk om 

het initiatief een stap verder te brengen. Daarnaast is het proect genomineerd voor een 

gerenommeerde prijs van C40/Bloomberg. Deze recente successen zijn wellicht ook leuk om 

te delen met de raden en Staten. 

Op 4 november is er een heidag bestuur. Omdat we behoefte hebben om de overgang te 

maken van governance naar wat gaan we nu doen. Hoe kan het Bestuur het verschil gaan 

maken, en op welke onderwerpen. De bedoeling is dat deze sessie vooral inhoudelijk van aard 

zijn. Als er vanuit de AV-suggesties of wensen zijn voor de heisessie voor onderwerpen of 

gesprekspunten die jullie hebben, geef ze dan mee aan de MRA Directie. Bij de volgende AV 

zal het Bestuur ook verslag uit brengen van de heisessie. 

| Afspraak 7.1 | - Leden van de AV kunnen input of suggesties voor inhoudelijke 

onderwerpen voor de heidag van het Bestuur meegeven aan de MRA Directie. De MRA 

Directie zal hiertoe nog even een reminder rondsturen naar de leden van de AV 

In het Bestuur is daarnaast ook gesproken over het onderwerp communicatie. Er zal een 

communicatiestrategie worden opgesteld die jaarlijks samen met onze partners zal worden 

uitgewerkt in communicatieplannen. In het Bestuur zelf willen we het vooral hebben over 

communicatie richting Den Haag en Europa. Eventuele communciatie richting eigen inwoners 

moet gaan over dingen die we bereiken, niet over het bestaansrecht van de MRA.  

 



 

8. Rondvraag en sluiting 
In de rondvraag heeft Joyce Langenacker naar aanleiding van de terugkoppeling uit het 

bestuur (verschuiving van governance naar inhoud in het gesprek) aangegeven dat het 

versandig is om eerst de inhoud goed op orde te hebben, en daarna pas te communiceren 

richting inwoners. Energie in de samenwerking ontstaat pas weer als je met elkaar echt iets 

weet op te leveren. Ook oppert zij de suggestie om in de AV ook vaker inhoudelijke 

onderwerpen. Jos Wienen geeft naar aanleiding daarvan aan dat de inhoudelijke discussie 

primair in de Platforms/PHO’s plaats vindt, maar dat we nog wel even goed kunnen kijken 

naar welke rol de AV daaraan kan toevoegen.  

Femke Halsema heeft meegedeeld dat zij vanuit Amsterdam ook voorzitter is van Amsterdam 

750, het feest dat er in 2025 aan komt ter ere van het 750 jarig bestaan van de stad. Ze zijn op 

dit moment druk met de voorbereiding, en het krijgt steeds meer vorm. Het is nadrukkelijk 

ook het idee dat het een feest van de hele Metropool wordt. We zijn daarbij op zoek naar een 

actieve bijdrage vanuit de regio en de verschillende gemeenten. Er zijn veel activiteiten 

denkbaar, waarbij de metropool ook heel goed zichtbaar kan maken wat zij is en wat hen 

bint. Zij zou graag een keer een presentatie geven in de Algemene Vergadering over 

Amsterdam 750. Suggesties voor activiteiten kunnen naar de MRA Directie. 

| Afspraak 8.1 | - Amsterdam zal bij een van de volgende vergaderingen het project 

Amsterdam 750 presenteren 

| Afspraak 8.2 | - Suggesties voor regionale activiteiten in het kader van Amsterdam 750 

kunnen naar de MRA Directie worden verzonden.  

Tjapko Poppens stelt dat de uitwerking van de verhouding tussen Raadtafel, Bestuur en 

Algemene Vergadering heel goed is, en roept op om ook het iets bredere speelveld hierbij 

goed te betrekken (bijvoorbeeld de Board en andere triple helix partijen), hoe zich dat tot 

elkaar verhoudt. Emiel Reiding geeft aan dat we die gesprekken nu intensief voeren, en dat 

voor de nieuwe MRA Agenda dergelijke partijen ook goed betrokken zullen worden. Femke 

Halsema vult daarbij aan dat buiten het zicht van de AV de Amsterdam Economic Board al 

heel goed is geinformeerd over de drie thema’s uit de Samenwerkingsafspraken. Dat heeft 

ook al geleid tot de aanpassing van de prioriteiten van de Board. 

Er is verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 


