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Toelichting bij agendapunt 3 - Raadtafel 7 september 2022, behandeling 8 november 2022 

De leden van de Algemene Vergadering (AV) en van het Bestuur vinden dat de positionering en 
doorontwikkeling van de Raadtafel prioriteit moet hebben. Daarom is door beiden voorgesteld om in 
het laatste kwartaal van 2022 te gaan starten om dit met elkaar werkende weg verder vorm en 
inhoud te gaan geven, zonder dat daarbij de rol(opvatting) van de Raadtafel, de Algemene 
Vergadering en het bestuur opnieuw ter discussie wordt gesteld.  
 
Centrale vraag is: Wat heeft de Raadtafel vanuit de AV en het Bestuur nodig om uw proces- en 
verbindende rol goed en tijdig te kunnen vervullen?  
 
De voorzitter van de MRA Algemene Vergadering, tevens kwartiermaker implementatie 
samenwerkingsafspraken, Jos Wienen, is aanwezig bij dit agendapunt.  
 
Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: 
1. Waar heeft de Raadtafel behoefte aan als het gaat om het onderhouden van contacten en het 

voeren van het goede gesprek met de AV en het bestuur? 

2. Stelt u het op prijs als een vertegenwoordiger vanuit de AV en/of het bestuur altijd aanwezig is 

bij de Raadtafel vergaderingen (bv. tijdens het eerste half uur) of alleen op uw uitnodiging?  

3. Wat bespreken en wie agendeert de gespreksonderwerpen: zowel AV en/of bestuur of is dat 

alleen voorbehouden aan de leden van de Raadtafel? 

4. Op welke momenten in het proces van voorbereiding tot vaststelling zou de Raadtafel graag zien 

dat (inhoudelijke) onderwerpen voor raden en Staten en deelregio’s geagendeerd worden en 

met welk doel? 

5. Wat is volgens de Raadtafel nodig om te zorgen dat de leden van de raden en Staten eerder 

betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van de kaders van de MRA (zoals bijvoorbeeld de 

MRA-Agenda en de Meerjarenbegroting), rijks-regio-trajecten (de Verstedelijkingsstrategie) en 

jaarlijkse bestuurlijke overleggen met het Rijk (BO Leefomgeving, MIRT). 

 

 

 

 

 

/////////////// uit de concept Terugkoppeling van de Raadtafel van 7 september 2022 ////////////// 

 

MRA Raadtafel 7 september 2022 (in aanwezigheid van MRA Bestuurslid - Stephanie Onclin) 

 

Agendapunt 3: 

 

“Gezien de setting wordt besloten om vragen 2 en 3 nu wel te bespreken en de overige vragen te 

bespreken op het moment dat de kwartiermaker/AV-voorzitter aanwezig is.  

 

Over vraag 2 ‘Stelt u het op prijs als een vertegenwoordiger vanuit de AV en/of het bestuur altijd 

aanwezig is bij de Raadtafel vergaderingen (bv. tijdens het eerste half uur) of alleen op uw 

uitnodiging?’ worden de volgende overwegingen ingebracht:  

Voor de samenwerking en de onderlinge verhoudingen zou het goed zijn om af en toe met elkaar om 

de tafel te gaan zitten.  Daarbij wordt gewaarschuwd voor het gevaar dat de aanwezigheid van een 

AV-lid ertoe kan leiden dat de verleiding te groot wordt om over inhoudelijke zaken te spreken. Dit 

wil de Raadtafel niet. Overwogen kan worden de mogelijkheid te geven om zaken op verzoek 

mondeling toe te lichten, maar daar liever geen structuur voor op te tuigen. Ook is de Raadtafel 
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benieuwd naar het antwoord van de AV en Bestuur op de omgekeerde vraag. Daarbij wordt 

opgemerkt dat dit ook onderdeel is van de verdere discussie over de onderlinge samenwerking. 

Zonder definitieve conclusies te trekken lijkt de gedachte van wederzijdse aanwezigheid op basis van 

verzoek of uitnodiging de meeste interessante. Stephanie Onclin geeft namens het Bestuur aan dat 

aanwezigheid voor een deel van de vergadering goed zou zijn om met elkaar te praten. Er wordt 

geconstateerd dat er behoefte is om hierover verder te spreken met de AV-

voorzitter/kwartiermaker. 

 

Over vraag 3 ‘Wat bespreken en wie agendeert de gespreksonderwerpen: zowel AV en/of bestuur of 

is dat alleen voorbehouden aan de leden van de Raadtafel?’ worden de volgende overwegingen 

ingebracht: 
De Raadtafel constateert dat zij over haar eigen agenda gaat, maar wel ruimte wil geven voor meer 

inbreng naast het gevraagd advies.  Geconstateerd wordt dit verder te bespreken met de AV-

voorzitter/kwartiermaker. 

 

/////////////// uit de concept Terugkoppeling van de Raadtafel van 7 september 2022 ////////////// 

 


