
 

Platform - 

  

Overleg Bestuur van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 11 november 2022 

Locatie MRA Directie, Zuid-As te Amsterdam 

Tijd 09.30 – 10.30 uur 
 

Let op: zoals afgesproken zijn de bijeenkomst van het Bestuur voortaan weer fysiek! Deze 

bijeenkomst is bij de MRA Directie op de Zuid-As  

 

Agendapunten 
 

1. Opening (09.30 – 09.35) 

 Vaststellen agenda 

 Ter vaststelling: terugkoppeling vorige bijeenkomst (bijlage 1a) 

 Voorbereiding Algemene Vergadering (bijlage 1b): wie is erbij, wie brengt 

welk punt in 

 
2. Concept Termijnagenda 2023 en advies Raadtafel (bijlage 2a, 2b wordt 

nagezonden op woensdag 9 november) (09.35-09.45) 

In bijlage 2a is de Termijnagenda voor 2023 bijgesloten. Dit nieuwe document 

heeft als doel om voor de deelnemers en hun raden en Staten inzichtelijk te 

maken welke inhoudelijke punten in 2023 op de agenda van bestuurlijke 

overleggen staan, en wanneer zij welke P&C-documenten kunnen verwachten. 

De MRA Raadtafel heeft op verzoek van het Bestuur een advies gegeven over de 

vorm en het proces van de Termijnagenda. Na vaststelling in het Bestuur van 

vandaag zal de Termijnagenda worden verzonden naar alle deelnemers en hun 

raden en Staten. De Termijnagenda zal waar nodig bij het verschijnen van de 

Voortgangsnota in het voorjaar worden bijgewerkt op basis van actuele 

ontwikkelingen. 

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

2.1 Te reflecteren op het advies van de MRA Raadtafel over de 

Termijnagenda 

2.2 De Termijnagenda voor 2023 vast te stellen 

 

 

 

 



 

3. Heisessie Bestuur (bijlage 3a) (09.45 – 10.15) 

Afgelopen vrijdag is het Bestuur bijeengekomen voor een heisessie. In bijlage 3a 

is een kort overzicht gegeven van de opbrengsten van- en afspraken uit deze 

sessie. Een van de afspraken die in de Heisessie is gemaakt is om snel met een 

boodschap naar buiten te komen over het grote aantal openstaande vacatures 

en de mogelijkheden om hiervoor statushouders/asielzoekers in te zetten. 

Hiertoe lopen ook reeds andere initiatieven (bijvoorbeeld van de VNO-NCW). 

Het kan handig zijn om aan te sluiten bij een dergelijk initiatief, er valt ook wat 

voor te zeggen om juist als decentrale overheden met deze boodschap te 

komen. 

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

3.1 Te reflecteren op de opbrengst van de heisessie, en in te stemmen 

met de in bijlage 3a geformuleerde acties  

3.2 Hoe wil het Bestuur opereren in de boodschap over de arbeidsmarkt: 

aansluiten bij andere initiatieven, of zelfstandig als decentrale 

overheden een boodschap naar buiten brengen 

 

4. Jaarplan 2023 (bijlage 4a) 

In bijlage 4a is het concept Jaarplan voor 2023 opgenomen. Conform de 

Samenwerkingsafspraken is het de rol van het Bestuur om dit Jaarplan vast te 

stellen. Het Jaarplan heeft als doel om de Platforms en het Bestuur in staat te 

stellen om te sturen op de uitvoering van de huidige MRA Agenda. De beste 

munitie hiervoor is te vinden in de op hoofdlijnen uitgewerkte uitvoeringslijnen 

in de bijlage van het document. Tegelijkertijd is dit ook het meest omvangrijke 

deel van het Jaarplan. Dit roept de vraag op in welke mate van detail het Bestuur 

en de Platforms willen sturen op de uitvoering.  

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

4.1 Een voorkeur uit te spreken over de vorm van het Jaarplan, zodat dit 

vanaf komend jaar gehanteerd kan worden 

4.2 Het Jaarplan voor 2023 vast te stellen 

 

 

5. Nieuwjaarsboodschap (bijlage 5a) 

Afgelopen jaar hebben we als MRA een nieuwjaarsboodschap naar buiten 

gebracht in de vorm van een video waarin verschillende stakeholders uit ons 

netwerk aan het woord kwamen (onze voorzitter Femke Halsema, de voorzitter 

van de raadtafel, een ambtenaar, etc). Deze video is destijds goed ontvangen 



 

door het netwerk. Ons voorstel is om ook voor komend jaar weer een dergelijke 

video te maken. Zie bijlage 5a voor een voorstel hiervoor.  

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

5.1 In te stemmen met het voorstel om ook voor komend jaar een 

nieuwjaarsboodschap op te nemen 

 

6. Rondvraag 

 

 

Overzicht volgende bijeenkomsten: 

Voor 2022 zijn dit de bijeenkomsten van het Bestuur (en AV): 

o Vrijdag 18 november  14.00 – 15.30 uur Algemene Vergadering 

o Vrijdag 9 december  13.00 – 14.00 uur Bestuur 


