
 

Platform - 

  

Overleg Bestuur van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 27 januari 2022 

Locatie MRA Directie, Zuid-As te Amsterdam 

Tijd 09.30 – 10.30 uur 
 

 
 
Agendapunten 
 
 

1. Opening (09.30 – 09.40) 

 Vaststellen agenda 

 Ter vaststelling: terugkoppeling vorige bijeenkomst (bijlage 1a) 

 TKN: lobbyfiche groenste industriezone (bijlage 1b) 

 

 
2. MRA Agenda: samenwerking bedrijfsleven, kennisinstellingen en sociaal-

maatschappelijke instellingen (bijlage 2a) (09.40 – 10.00) 

Mondelinge toelichting door voorzitter Femke Halsema en Emiel Reiding. 

Om als overheden onze sociaal-maatschappelijke doelstellingen te 

verwezenlijken is het verstandig om samen op te trekken met bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en sociaal-maatschappelijke instellingen. Daar waar onze 

belangen in elkaars verlengde liggen, kunnen we door een constructieve 

samenwerking effectiever onze doelen bereiken. Als onderdeel van het proces 

om te komen tot een nieuwe MRA Agenda verkennen we daarom samen met 

deze partners welke doorbraken nodig zijn om onze doelstellingen te 

verwezenlijken. Doen wat nodig is in plaats van doen wat kan. Als call-to-action 

werken we daarom gezamenlijk aan een pamflet wat we lanceren tijdens de 

State of the Region van komende zomer. Het pamflet omvat een aantal van de 

doorbraken en transities die in elk geval nodig zijn, en een oproep aan alle 

partners om de samenwerking verder te intensiveren.  

Hoe dat uiteindelijk vorm krijgt in de nieuwe MRA Agenda en de uitvoering 

daarvan zal daarna samen met al onze deelnemers verder worden uitgewerkt. 

Om te komen tot het pamflet gaat we een intensief proces doorlopen met een 

groep creatieve en strategische denkers, onder begeleiding van een 



 

gespecialiseerd bureau. In bijlage 2a treffen julllie een aanvraag voor de 

financiering hiervan vanuit het Aanjaagbudget. 

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

2.1 Kennis te nemen van het doel en de status van het Pamflet en de 

lancering ervan tijdens de State of the Region 

2.2 In te stemmen met de aanvraag van €40.000 uit het Aanjaagbudget 

om te komen tot het Pamflet (conform voorstel in bijlage 2a) 

 

 

3. Onderzoek Arbeidsmarkt (bijlage 3a) (10.00 – 10.20) 

In de vorige bijeenkomst van het Bestuur is afgesproken om samen met de 

Board een verkenning uit te voeren naar lopende initiatieven om het 

functioneren van de arbeidsmarkt (en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt) te 

verbeteren, met als doel om tot een concreet handelingsperspectief en een 

lobbyfiche te komen. Na ambtelijke afstemming met het PHO Sociaal en het 

Platform Economie stellen wij voor om een vervolgonderzoek/verkenning uit te 

voeren conform bijgaand voorstel in bijlage 3a.  

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

3.1 In te stemmen met de inhoud van de offerteuitvraag in bijlage 3a 

3.2 De PH Financien te mandateren om akkoord te geven op de 

aanvraag uit het Aanjaagbudget die volgt zodra voor een offerte 

gekozen is, tot een maximum van €50.000 euro.  Mocht het bedrag 

hoger uit vallen, dan zal de aanvraag alsnog in het MRA Bestuur 

worden geagendeerd 

 

 

4. Ter kennisname: Communicatiestrategie (bijlage 4a) (10.20 – 10.25) 

Conform eerdere afspraken heeft de MRA Directie in afstemming met Jeroen de 

communnicatiestrategie verder uitgewerkt. Voor de concrete uitvoering worden 

jaarlijks ook communicatieplannen uitgewerkt. Indien gewenst kunnen deze 

ook tkn in het Bestuur worden geagendeerd. 

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

4.1 Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de MRA 

 

 

5. Rondvraag (10.25 – 10.30) 

 



 

Voor de bijeenkomst van het bestuur van 24 februari staan in ieder geval op de 

agenda: 

- Procesnotitie MRA Agenda 

- Inhoudelijke Startnotitie MRA Agenda 

- Concept Voortgangsnota 

- Verantwoording 2021 en 2022 

- Stavaza verkenning groenste industriezone 

 

Overzicht volgende bijeenkomsten: 

Voor 2023 zijn dit de bijeenkomsten van het Bestuur (en AV): 

o Vrijdag 27 januari 09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 24 februari 09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 24 maart 10.00 - 11.30 uur  Algemene Vergadering 

o Vrijdag 31 maart 09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 28 april  09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 2 juni  09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 23 juni  10.00 - 11.30 uur  Algemene Vergadering 

o Vrijdag 7 juli  09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 8 september 09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 29 september 10.00 - 11.30 uur  Algemene Vergadering 

o Vrijdag 6 oktober 09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 3 november 09.30 - 10.30 uur Bestuur 

o Vrijdag 1 december 09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Woensdag 20 december 10.00 - 11.30 uur  Algemene Vergadering 


