
 

 
 
Aanleiding 

Op 4 november komt het Bestuur bijeen voor een heisessie. In deze voorliggende notitie 

liggen een aantal vragen voor die als doel hebben om de voorbereiding voor de heisessie 

verder vorm te geven, om straks op 4 november een vruchtbare bijeenkomst te hebben. 

 
1. Doelen van de heisessie 

Het is goed om vooraf gezamenlijk op dezelfe lijn te zitten qua doelen van de heisessie. De 

heisessie heeft volgens ons meerdere doelen: 

 

o Eerst en vooral de bedoeling is een gesprek over de inhoud, en daarmee startschot/ 

opdracht voor nieuwe MRA Agenda 

 

Daaruit volgt  

 

o Zicht krijgen op hoe en waarop het MRA Bestuur het verschil kan maken, en wat 

dat betekent voor hoe het Bestuur haar rol invult en hoe zij zich verhoudt tot andere 

MRA-gremia 

 

En ondertussen werken we daarmee aan 

 

o Teamvorming van het MRA Bestuur 

 

 

Kunnen de leden van het Bestuur zich in deze doelen vinden? 
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2. Vorm 

De MRA Directie zal een progamma uitwerken waarin bovenstaande doelen allemaal tot hun 

recht komen. Het programma begint om 15.00 uur, en er zal gedineerd worden in de 

Ambtswoning te Amsterdam. Om niet te veel tijd te verliezen aan reistijd zal voor de rest van 

het progamma een locatie in de nabijheid van de Ambstwoning worden gezocht. Voor de 

invulling van het programma hebben we nog een vraag aan het Bestuur: 

Het kan ter inspiratie goed werken om een of meerdere externe sprekers te vragen om (kort) 

een prikkelend verhaal te houden. Jack de Vries zal in ieder geval aanwezig zijn om het over 

de positionering van de MRA te hebben.  

 

Is het wenselijk om daarnaast ook een of meerdere inhoudelijke sprekers te hebben? 

 

3. Inhoudelijke voorbereiding 

Tijdens de heisessie is het een nadrukkelijke wens van het Bestuur om met elkaar ook een 

inhoudelijk gesprek te voeren. We willen voor de voorbereiding daarvan in het Bestuur van 14 

oktober graag een drietal vragen bespreken:  

 

1. Op welke onderwerpen denkt het Bestuur dat zij het verschil kan maken? 

2. Welke onderwerpen/thema’s moeten volgens het Bestuur in ieder geval een plek 

krijgen in de nieuwe MRA Agenda? Welke drie specifieke onderwerpen (specifiekeer 

dan ‘economie’ of ‘bereikbaarheid’) zijn daarbij het belangrijkst? 

3. Over welke ontwikkelingen/ onderwerpen hebben de leden van het Bestuur in hun 

eigen gemeente/provincie zorgen (waar we in gezamenlijkheid in de nieuwe MRA 

Agenda aandacht voor moeten hebben)? 


