
 

Platform - 

  

Overleg Bestuur van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 14 oktober 2022 

Locatie De Koepel, Koepelplein 1, Haarlem (Eventroom 1 - 1e verdieping) 

Tijd 15.00 – 16.00 uur 
 

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

bijeenkomst is op de locatie van het MRA Symposium te Haarlem.  

 

Let op: als je je hebt opgegeven voor een van de excursies van het Symposium: deze 

excursies zijn niet op tijd terug voor het MRA Bestuur.  Het is ook mogelijk om een deel van 

een excursie bij te wonen, en je dan (met eigen vervoer) te laten op pikken om terug te 

keren naar de Koepel. 

 

Agendapunten 
 

1. Opening (15.00 – 14.10) 

 Vaststellen agenda 

 Ter vaststelling: terugkoppeling vorige bijeenkomst (bijlage 1a) 

 Ter kennisname: analyse coalitieakoorden (bijlage 1b), mondelinge 

toelichting Emiel 

 Ter kennisname: onderhandeling met het Rijk over MIRT, mondelinge 

toelichting Emiel 

 
2. Concept Termijnagenda 2023 (bijlage 2a) (15.10-15.20) 

Een van de nieuwe documenten die voortkomt uit de Samenwerkingsafspraken 

is de Termijnagenda die we jaarlijks op gaan stellen. Het doel van het document 

is tweeledig: enerzijds willen we onze voorspelbaarheid vergroten door al 

vroegtijdig inzichtelijk te maken voor de deelnemers en hun Raden en Staten 

wanneer zij stukken kunnen verwachten, anderzijds willen we inzichtelijk maken 

welke bestuurlijke bespreekpunten het komende jaar belangrijk zijn, om zo het 

lokale, deelregionale of provinciale gesprek tussen bestuurders en hun raden of 

Staten te faciliteren. Het is daarmee een document ter informatie. In de 

Samenwerkingsafspraken hebben we een proces afgesproken voor de 

Termijnagenda waar ook wensen en opvattingen van de raden en Staten zijn 

voorzien. Dat is achteraf bezien onwenselijk. Dit is een punt wat we mee 

moeten nemen in de evaluatie van het overgangsjaar.  



 

Voor nu is het wenselijk om de MRA Raadtafel om advies te vragen. Wij stellen 

voor om daarin twee vragen aan ze voor te leggen: 

1) Voldoet de huidige opzet van de Termijnagenda aan de verwachtingen, 

of is aanvullende informatie wenselijk? 

2) Delen zij de constatering dat de Termijnagenda (en de Voortgangsnota) 

informatieve documenten zijn, waarvoor wensen en opvattingen (op de 

documenten an sich) niet op zijn plaats zijn?  

De MRA Raadtafel komt begin november bijeen: het advies dat zij aan de hand 

van bovenstaande vragen geven, zal besproken worden in het Bestuur van 11 

november, waarna de Termijnagenda naar alle deelnemers en hun raden en 

Staten zal worden verzonden. 

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

2.1 De concept Termijnagenda qua vorm en inhoud vast te stellen 

2.2 In te stemmen met het voorstel de Raadtafel om advies te vragen 

 

3. Heisessie Bestuur (bijlage 3a) (15.20 - 14.55) 

In deze bijeenkomst van het Bestuur willen we graag tijd inruimen om 

gezamenlijk de heisessie van 4 november voor te bereiden. In bijlage 3a zijn 

daarom een aantal vragen opgenomen die in het Bestuur besproken kunnen 

worden 

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

3.1 Te reflecteren op de doelen van de Heisessie  

3.2 Een standpunt in te nemen over het al dan niet uitnodigen van 

externe sprekers 

3.3 Een eerste inhoudelijke discussie te voeren aan de hand van de 

genoemde vragen onder punt 3 van de notitie  

 

4. Rondvraag 

 

 

 

Voorraad agenda: 

- … 

 



 

Overzicht volgende bijeenkomsten: 

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

o Vrijdag 14 oktober 09.30 – 10.30 uur Bestuur 

o Vrijdag 4 november  15.00 – 21.00 uur Heidag Bestuur 

o Vrijdag 11 november 09.30 – 10.30 uur Bestuur 

o Vrijdag 18 november  14.00 – 15.30 uur Algemene Vergadering 

o Vrijdag 9 december  13.00 – 14.00 uur Bestuur 

 

 


