
 

 

Dit is een conceptversie van de terugkoppeling uit het bestuur van 11 november. Dit 

concept is nog niet bestuurlijk vastgesteld. 

 

1. Opening en mededelingen 

Er zijn geen vragen of opmerkingen geplaatst over de terugkoppeling, die daarmee is 

vastgesteld. 

| Afspraak 1.1 | - De terugkoppeling uit het Bestuur van 14 oktober is vastgesteld. 

 

2. Concept Termijnagenda 2023 en advies Raadtafel 

In het Bestuur is de Termijnagenda 2023 en het advies van de Raadtafel over de opzet van en 

het proces voor de Termijnagenda besproken. Het Bestuur heeft afgesproken om het advies 

van de Raadtafel op te volgen en voor de Termijnagenda voor 2023 wel een procedure van 

wensen en opvattingen te doorlopen. Bij de evaluatie van het overgangsjaar kan dan bekeken 

worden of de procedure aanpassing behoeft. Ook volgt het Bestuur het advies van de 

Raadtafel om in de Termijnagenda (in het stuk over de agendering voor 2023) meer 

verwijzingen naar de MRA Agenda op te nemen. 
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Het Bestuur maakt zich zorgen over de verschraling van het OV: dit stapelt zich steeds meer 

op en vormt een serieus probleem. Het Bestuur verzoekt het Platform Mobiliteit om dit 

komend jaar ook goed aandacht te geven, en neemt het op in de Termijnagenda. 

De oplegger/ begeleidende brief die het Bestuur bij de Termijnagenda zal opstellen, wordt 

voor verzending eerst in een schriftelijke ronde ter akkoord aan het Bestuur voorgelegd. 

| Afspraak 2.1 | - Het Bestuur volgt het advies van de Raadtafel, en zal voor de 

Termijnagenda voor 2023 wel een procedure van wensen en opvattingen hanteren 

| Afspraak 2.2 | - Het Bestuur vult de Termijnagenda bij het onderdeel ‘Agendering 2023’ 

aan met verwijzingen naar de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda 

| Afspraak 2.3 | - Het Bestuur verzoekt het platform Mobliteit om in 2023 ook aandacht te 

besteden aan het onderwerp Vervoersarmoede 

| Afspraak 2.4| - De oplegger / begeleidende brief die het Bestuur bij de Termijangenda zal 

opsturen zal voor verzending eerst in een schriftelijke ronde ter akkoord aan het Bestuur 

worden voorgelegd. 

 

3. Opbrengst heisessie Bestuur  

Het Bestuur heeft opbrengste van de Heisessie van 4 november voorbesproken. Zij 

herkennen zich in het sfeerbeeld zoals dat in bijlage 3 is opgesteld, maar hebben ook 

afgesproken dat dit stuk niet verspreid zal wroden. Er komt geen formeel verslag van de 

heisessie. In plaats daarvan zal in algemene bewoordingen een terugkoppeling van de 

heisessie worden opgesteld, en zullen de hoofdpunten van de opbrengsten van de dag 

worden gedeeld. Hiertoe wordt een tekst opgesteld die Femke Halsema kan gebruiken 

om in de Algemene Vergadering een terugkoppeling te geven van de heidag. 

In het Bestuur is ook het aanjaagbudget besproken. Het budget is niet per se bedoeld 

om ieder jaar uit te putten: aan het eind van elke vierjaarlijkse periode zal geld wat 

eventueel over is op voorstel het Bestuur en besluit van de AV terugvloeien naar de 

deelnemers of aan andere MRA activiteiten worden besteed.  

Ten slotte heeft het Bestuur de wens uitgesproken om veel vaker in een heidag setting 

bijeen te komen, omdat dit meer inhoud en sturing oplevert dan de reguliere 

vergaderingen. De frequentie van de reguliere vergaderingen kan dan eventueel omlaag. 



 

| Afspraak 3.1 | - Femke Halsema zal in de AV op basis van een tekst in algemenere 

bewoordingen een terugkoppeling geven van de heisessie van het Bestuur 

| Afspraak 3.2 | - In de volgende vergadering van het Bestuur zal een notitie voorliggen met 

daarin concrete afspraken over hoe en door wie voorstellen voor aanwending van het 

aanjaagbudget tot stand kunnen komen 

| Afspraak 3.3 | - het Bestuur heeft afgesproken om in de toekomst vaker in een heisessie 

setting bijeen te komen. Voor 2023 zal een voorstel volgen voor hoe hier invulling aan 

gegeven kan worden 

 

4. Jaarplan 2023 

Het Bestuur heeft het Jaarplan voor 2023 vastgesteld, maar daarbij ook geconstateerd 

dat het Jaarplan in de huidige vorm voor de toekomst niet voldoet. Er moet gezocht 

worden naar een beknoptere vorm, bijvoorbeeld door een kerntekst op hoofdlijnen te 

formuleren, en daarbij linkjes op te nemen naar meer gedetailleerde informatie in de 

bijlagen. De MRA Directie zal hiertoe in de eerste helft van 2023 al met voorstellen 

komen voor een nieuwe opzet, zodat deze voor het Jaarplan voor 2024 benut kan 

worden. 

Het Bestuur heeft het ook kort gehad over de deelregionale vertegenwoordiging in de 

Platforms. Er is op sommige plekken een ontwikkeling zichtbaar dat steeds meer 

gemeenten zelf zitting willen hebben in de Platforms. Op de langere termijn is dat niet 

werkbaar. Het Bestuur zal dit onderwerp ook agenderen in de Algemene Vergadering. 

| Afspraak 4.1 | - Het Jaarplan voor 2023 is vastgesteld 

| Afspraak 4.2 | - Voor 2024 zal gewerkt worden aan een beknoptere opzet voor het 

Jaarplan. Hiertoe zal in de eerste helft van 2023 een voorstel voor de vorm worden 

geagendeerd 

| Afspraak 4.3 | - Het Bestuur zal in de komende Algemene Vergadering het onderwerp 

‘deelregionale vertegenwoordiging in de Platforms’ agenderen 

 

5. Nieuwjaarsboodschap 2023 

Het Bestuur heeft afgesproken om ook voor 2023 weer een nieuwjaarsboodschap op te 

nemen in een video. Daarbij moet voorkomen worden dat er al te veel dubbelingen zijn 



 

met de boodschap van vorig jaar, en kan de video benut worden om de zichtbaarheid 

van het Bestuur te vergroten. In het voorstel staat de zin dat het Bestuur kan spreken 

namens de Platforms; dat beeld moet voorkomen worden. 

| Afspraak 5.1 | - Voor 2023 zal een nieuwjaarsvideo worden opgenomen. De MRA Directie 

draagt zorg voor inhoud en productie 

 

6. Rondvraag 

18 november zijn bij de AV namens het Bestuur Femke, Leen en Dennis aanwezig. Stepahnie 

kan ook, maar slechts tot 15.00, en zal daarom verzoeken de bespreking van agendapunt 6 

(over de implementatie van de samenwerkingsafspraken) naar voren te halen. 

Marja gaat namens de MRA naar Barcelona voor het onderwerp Smart Cities 

 

 


