
Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)  

1077 XX Amsterdam

info@metropoolregioamsterdam.nl

www.metropoolregioamsterdam.nl

 

 

Van MRA Raadtafel van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 28 september 2022 

Onderwerp 

onderwerpoonderw

erp 

Tips & trucs MRA Raadtafel 

  
 

 

Op 28 september jl. vond de MRA Raadtafel introductiebijeenkomst plaats in 
de Haarlemmermeer. In verschillende sessies zijn de (plv.) leden van de 
Raadtafel met elkaar in gesprek gegaan, om kennis te maken, en om tips en 
inzichten te delen. Aan het eind van de avond stond op de flap overs:  
 

Voorafgaand aan de Raadtafel 
 Het maken van een werkgroep MRA in de eigen raad 

Het idee hierachter is dat raadsleden zich buigen over de inbreng bij de 
MRA Raadtafel en de MRA Algemene Vergadering (agenda’s en 
documenten zijn gelijktijdig bekend). En dit ook afstemmen met hun 
AV-lid. Uiteraard kan dit de schaal van de deelregio afgestemd worden. 

 
 Bij raadsvoorstellen standaard de relatie tot de MRA meenemen 

Standaard in elk raadsvoorstel vanuit het college een paragraaf opnemen dat 

de relatie tot de MRA-samenwerking beschrijft. Haarlemmermeer hanteert 

een dergelijke paragraaf in haar raadsvoorstellen. 

 

 Raadtafellid deelt belangrijke informatie en de termijnagenda met de eigen 

griffie 

Dit met het oog op de eigen lokale agendacommissie. 

 

 Raden moeten voorafgaand aan de Raadtafel het Raadtafellid een  

boodschap meegeven 

Agenderen in een raadscommissie van de agenda van de Raadtafel. Zie ook 

de relatie met de eerste tip. 

 

 Vooroverleg Raadtafelleden op deelregionaal niveau (oprichting appgroep) 

Na afloop van de Raadtafel 
 Actieve terugkoppeling door Raadtafellid aan raad 

Door vaste agendering van de Raadtafel in de raad, zie ook ‘voorafgaand’ 
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 Bestuurder stelt zelf terugkoppeling voor aan 

Door vaste agendering van de Algemene Vergadering in de raad, zie ook 

‘voorafgaand’ 

 

 Standaard terugkoppeling vanuit (deel)regio op raadsagenda 

 Kwartaalrapportages van alle GR’en en samenwerkingsverbanden 

 

Relatie tot lid AV 
 Meer wethouders (vanuit ZaWa) in MRA Algemene Vergadering 

 Actievere terugkoppeling uit AV 

 Voorbereidingssessie met eigen AV-lid -> opdracht meegeven 

 Plan reguliere overleggen in met AV-lid en ambtenaar 

 Stem de termijnagenda af met het AV-lid 

 Ga een dag op stap met de AV 

Overige punten 
 Het Raadtafellid is geen woordvoerder vanuit de eigen fractie op MRA-

onderwerpen 

Het idee hierachter is dat het Raadtafellid de gehele raad op het punt van 

proces en procedures vertegenwoordigt in de MRA Raadtafel en geen 

inhoudelijke inbreng levert op onderwerpen die aan de MRA raken. 

 

 Uitleg werking samenspel Raadtafel / AV / Bestuur 

De werking van de verschillende gremia en onderlinge verhoudingen is nog 

onvoldoende bekend. 

 

 Termijnagenda gebruiken als leidraad voor de raadsplanning 

 Aandacht voor de relatie in de deelregio en hoe de deelregio wordt 

vormgegeven 

 Gebruik van Raadtafel-appgroep voor de signalering van relevante 

ontwikkelingen 

 Moties & amendementen delen met elkaar 

 Publicaties van de MRA delen 

 


