
 

 

Dit is een conceptversie van de terugkoppeling uit het bestuur van 22 april. Dit concept is 

nog niet bestuurlijk vastgesteld. 

 

1. Opening en mededelingen 

Bij de opening van de bijeenkomst zijn de nieuwe leden welkom geheten en is een korte 

voorstelronde gehouden. 

Ook is een terugkoppeling gegeven van de MRA Raadtafel, waar Stephanie Onclin namens het 

Bestuur aanwezig was. Ondanks dat Jos Wienen helaas afwezig was, was het toch een positief 

gesprek. Het is belangrijk dat we als MRA voorspelbaarder worden en doen wat we zeggen. In 

dat licht was tijdens de Raadtafelbijeenkomst onduidelijkheid over wanneer de 

Termijnagenda nu precies zou verschijnen. In het Bestuur is daarom afgesproken om hierover 

een toelichtende brief op te stellen, en deze aan de Raadtafel toe te zenden. In het Bestuur is 

het belang van- en de waardering voor de MRA Raadtafel uitgesproken. Voorzitter Femke 

Halsema heeft daarbij aangegeven dat zij als Voorzitter ook graag een keer aanwezig zou zijn 

bij de MRA Raadtafel als de Raadtafel hiervoor openstaat. 

| Afspraak 1.1 | - Stephanie Onclin wordt namens het Bestuur gemandateerd om een 

informatieve brief op te stellen over de Termijnagenda, en deze aan de Raadtafel te 

versturen 
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De volgende vergadering van het Bestuur is op 14 oktober, gelijktijdig met het MRA 

Symposium over de verstedelingsstrategie en mobiliteit. Enkele leden van het Bestuur 

hebben daar een rol. Daarom wordt afgesproken om het Bestuur op dezelfde locatie plaats te 

laten vinden. 

| Afspraak 1.2 | - Het Bestuur van 14 oktober zal plaatsvinden in de Koepel te Haarlem 

In het Bestuur is een korte toelichting gegeven op het project 15% GasTerug. Dit is nu 

regionaal uitgerold, en er zijn een aantal belangrijke resultaten geboekt. Er is een grote 

subsidie verkregen vanuit het Rijk, en het project is genomineerd voor een belangrijke 

internationale prijs. Zodra concrete resultaten en werkzaamheden zichtbaar worden, zal hier 

goed aandacht aan worden besteed in de communicatie.  

| Afspraak 1.3 | - De terugkoppeling van de vorige bijeenkomst van het Bestuur is zonder 

wijzigingen vastgesteld. 

Naar aanleiding van de heisessie van 4 november is besproken dat het goed zou zijn op nog 

opvolging te geven aan het voornemen om inhoudelijke input op te halen bij de deelnemers. 

Afgesproken wordt om dit in de Algemene Vergadering aan te kondigen, en daarna hier op 

informele wijze een vervolg aan te geven. Voorzitter Halsema heeft het Bestuur uitgenodigd 

om het diner tijdens de heisessie bij haar in de Ambstwoning te Amsterdam te nuttigen. 

| Afspraak 1.4 | - Voor de heisessie zal op informele wijze inhoudelijke input worden 

opgehaald bij alle deelnemers. Dit zal worden aangekondigd in de Algemene Vergadering 

van 21 september 

 

2. Kaderstellende startnotitie MRA Communicatiestrategie 

Tijdens de bijeenkomst van het Bestuur is een kaderstellende startnotitie voor een MRA 

Communicatiestrategie besproken. Het idee daarbij is om een langlopende 

communicatiestrategie ophoofdlijnen op te stellen, en vervolgens hier jaarlijks uitwerking aan 

te geven in concrete communicatieplannen. Deze jaarlijkse communicatie plannen kunnen we 

daarbij opstellen in samenwerking met de MRA deelnemers en onze partners uit de 

triplehelix.  

Het Bestuur is terughoudend met directie communicatie richting inwoners. Resultaten en 

concrete projecten gaan we actief op communiceren, en dat kan dan via de media ook de 

inwoners bereiken, maar dit is geen doel op zich. 



 

In het Bestuur wordt de communicatie die gericht is op toegang tot financiering en invloed 

belangrijk gevonden: dit raakt sterk aan lobby en public affairs. Een goede verbinding hiermee 

en naar Brussel en het Rijk is belangrijk. Het gesprek over communicatie dat in het Bestuur 

gevoerd wordt moet daar over gaan. Communicatie richting onze deelnemers en achterban is 

meer ‘going concern’, en hoeft niet apart in het Bestuur besproken te worden. Wel wordt 

afgesproken om in het Bestuur geen enkel besluit te nemen zonder ook over de 

communicatie paragraaf te hebben nagedacht. Ook zal op de heidag het onderwerp 

communciatie/positionering nog terugkomen. Jack de Vries zal daar ook zijn licht hier nog op 

laten schijnen. 

| Afspraak 2.1 | - Portefeuillehouder Verwoort is gemandateerd om op basis van de 

startnotitie een verdere strategie en jaarlijkse communicatieplannen op te stellen 

| Afspraak 2.2 | - Daar waar communicatie raakt aan de lobby (is gericht op toegang tot 

financiering en/of invloed) zal deze in het Bestuur besproken worden 

| Afspraak 2.3 | - Bij alle besluiten die in de toekomst in het Bestuur worden genomen zal 

ook een paragraaf over communicatie worden opgenomen 

 

3. Wensen en opvattingen bij de Meerjarenbegroting 2021-2024 

In het Bestuur is het overzicht van alle naar aanleiding van de concept 

Meerjarenbegroting ingekomen wensen en opvattingen besproken, en zijn voorstellen 

geformuleerd voor vervolgacties naar aanleiding van die wensen en opvattingen. Het 

Bestuur heeft ingestemd met alle voorliggende voorstellen, met daarbij een paar 

kanttekeningen.  

Er moet voor worden gewaakt dat we niet gaan uitleggen over het uitleggen. Daarbij 

moeten we goed nadenken over de formulering die we hanteren: het moet niet belerend 

overkomen. Met betrekking tot de opmerkingen over het Aanjaagbudget heeft het 

Bestuur afgesproken om hier de tekst meer urgentie mee te geven. Daarnaast zijn nog 

een aantal tekstuele wijzigingen in de voorstellen afgesproken.  

| Afspraak 3.1 | - Met in achtneming van de besproken wijzigingen is het voorstel 

vastgesteld, en afgesproken deze te agenderen voor de bijeenkomst van de Algemene 

Vergadering van 21 september 

 



 

 

4. Rondvraag 

In de rondvraag hebben enkele leden van het Bestuur aangegeven helaas niet bij de 

Algemene Vergadering aanwezig te kunnen zijn. 

| Afspraak 4.1 | - Ook is afgesproken om voortaan op de agenda van het Bestuur ook de 

symposia en andere highlights inzichtelijk te maken. 

In de rondvraag is gevraagd of we als Bestuur nog iets gaan doen als reactie op de plannen die 

op prinsjesdag bekend worden gemaakt. Daarvan is geconstateerd dat de activiteiten die de 

Provincie Noord-Holland en Amsterdam doen op het gebied van analyse van de plannen even 

naast elkaar worden gelegd. Als er aanleiding mocht zijn voor een MRA Reactie, dan zal dat 

worden afgestemd via Signal. 

In de rondvraag is gedeeld dat voor het symposium van 14 oktober Hugo de Jonge heeft 

aangegeven dat hij verhinderd is. Er zal naar een andere vorm worden gezocht. 

  


