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19:30 - Actualiteiten uit de AM/MRARegiegroep
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19:40 - Verstedelijkingsstrategie - versie 3
Bespreking
Actualiteiten
Proces in de verschillende raden
19:50 - Voorbereiden MRA Raadtafel 9 februari 2022
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Samenwerkingsafspraken MRA
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20:05 - Overdracht na gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
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Groslijst.docx

11

Sluiting

2 Vaststellen van
1 Agenda AM Raadsledenplatform 2 februari 2022.docx

Agenda AM Raadsledenplatform
Datum

02-02-2022

Tijd

19:30 - 20:40

Locatie

Teams (Diemen)

Voorzitter

De heer Portegijs

1

Opening en mededelingen
De bijeenkomst zal worden voorgezeten door Nico Portegijs.

2

Vaststellen van
• De agenda van de huidige bijeenkomst
• Verslag van de vorige bijeenkomst van 24 november 2021

3

Actualiteiten uit de AM/MRA‐Regiegroep
Burgemeester Langenacker, Ouder-Amstel, lid AM Regiegroep en Algemene Vergadering MRA
geeft een terugkoppeling over actualiteiten voor zover deze niet op de agenda vermeld staan.
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Verstedelijkingsstrategie - versie 3
Bespreking:
Actualiteiten
• Proces in de verschillende raden
Voorbereiden MRA Raadtafel 9 februari 2022
Bijlagen: b1. Samenstelling MRA Raadtafel
b2. Overzicht reacties AM gemeenten op voorstellen Transitiecommissie MRA en
Samenwerkingsafspraken MRA
b3. Agenda MRA Raadtafel 9 februari 2022 (wordt nagezonden)
Overdracht na gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
Bespreekpunten:
Bespreking concept overzicht activiteiten afgelopen 4 jaar (wordt nagezonden).
Regionale Introductiebijeenkomst
Bijlagen:
b1. Voorbeeld ter voorbereiding - Programma Introductiebijeenkomst Samenwerken in de
regio – 23 mei 2018 (na verkiezingen 2018-2022)
b2. Brief MRA - 25 nov 2021 Ondersteuning startprogramma raden en colleges
Dossier Schiphol
Vast agendapunt
Ingekomen
- MRA Raads- en Statenleden Bericht, editie 54 t/m 56
Doel: tkn

20:35

Rondvraag
Planning volgende bijeenkomst.
10 mei 2022 planning volgende bijeenkomst MRA Raadtafel

11

Sluiting
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1 Besluitenlijst_AM_Raadsledenplatform_24_november_2021.pdf

Verslag AM Raadsledenplatform
Onderwerp:
Datum:
Locatie:
Aanwezig:

Verslag AM-Raadsledenplatform
24 november 2021 19.30-21.00 uur
Microsoft Teams (Uithoorn)
Judith Beuse (voorzitter)
Luuk de Vré (Ouder-Amstel), Guido Dennenbroek (Amstelveen), Jacqueline Solleveld
Olthof (Amstelveen), André Jansen (Uithoorn), Trudie van ’t Hull-Bettink
(Haarlemmermeer), Dicky Kerkhoff (Haarlemmermeer), Erik Abbenhues (Aalsmeer),
Ton Verlaan (Aalsmeer), Johan Jagers (Diemen)

Ambtelijk:

Debby de Heus (griffier Amstelveen), Olaf van Kolck (griffier Aalsmeer), John van der
Rhee (griffier Haarlemmermeer), Marieke Knobbe (Algemeen Regiosecretaris
Amstelland-Meerlanden), Arjen Overbeek (MRA), Lizette Ouwehand (griffie
Haarlemmeer, ambtelijk secretaris)

Bestuurlijk:

Pieter Heiliegers, burgemeester Uithoorn

1

Opening en mededelingen
De voorzitter, Judith Beuse, opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom.
Gezien de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus is besloten deze
vergadering weer digitaal via teams te laten plaatsvinden.
Er is bericht van verhindering ontvangen van: Jacques Bos (Ouder-Amstel), Linda
Moolenaar (Ouder-Amstel), Rolf Polak (Uithoorn)

2

Vaststellen van
•
•

3

De agenda van de huidige bijeenkomst – vastgesteld
Verslag van de vorige bijeenkomst van 22 september 2021- vastgesteld

Actualiteiten uit de AM/MRA‐Regiegroep
Burgemeester Pieter Heiliegers geeft aan dat actualiteiten zullen worden gemeld bij
de agendapunten 4 en 6. Er zijn geen actualiteiten vanuit andere ontwikkelingen te
vermelden.

4

Verstedelijkingsstrategie
Actualiteiten door burgemeester Pieter Heiligers:
De Verstedelijkingstrategie, versie 3 is inmiddels aan colleges en raden verzonden,
met een verzoek om een reactie. De Redeneerlijn die vanuit de AM regio is opgesteld
is als input van belang geweest.

Hij noemt de volgende specifieke items:
1. Leefkwaliteit Schiphol;
2. Glastuinbouwgebied;
3. De mogelijke verschuiving ringweg A10 naar het zuiden en westen lijkt
definitief van de baan;
4. Landschap: groen, biodiversiteit, leefbaarheid.
Bespreking
Leden erkennen het belang van de in gezamenlijkheid opgestelde AM Redeneerlijn.
De discussies binnen het platform en de raden hebben ertoe geleid dat de raden in de
gelegenheid worden gesteld om een reactie te geven op deze versie. Behandeling in
de verschillende raden tussen eind december – begin februari.
5

Evaluatie AM raadsledenplatform
a. Bekrachtigen taken en verantwoordelijkheden in brief aan raden. Hierin ook
aandacht voor de overdracht na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart
2022.
Leden bedanken de voorbereidingsgroep voor de door hen opgesteld memo. Zij
kunnen zich volledig vinden in de genoemde taken en verantwoordelijkheden. De
memo zal ter informatie worden aangeboden aan de raden en colleges, met het
advies om dit mee te nemen in het overdrachtsdossier, na de
gemeenteraadsverkiezingen. Naar aanleiding van een opmerking van de heer
Overbeek wordt de memo nog enigszins aangepast.
b. Afspraak in 2017 is dat de bijeenkomsten en het verslag een openbaar karakter
hebben.
• Kunnen toehoorders, waaronder pers aanwezig zijn bij een bijeenkomst?
Afgesproken wordt dat toehoorders aanwezig kunnen zijn. Wel dienen deze
zich van tevoren aan te melden bij de ambtelijk secretaris, zodat de leden
tijdig op de hoogte kunnen worden gesteld. Bij de aanmelding zal ook worden
gevraagd naar de aanleiding van het verzoek.
• Kunnen stukken openbaar op een website worden gedeeld?
Afgesproken wordt dat stukken openbaar op een website geplaatst kunnen
worden. De ambtelijk secretaris zal kijken naar de mogelijkheden om dit op de
website van de gemeenteraad Haarlemmermeer te publiceren.
c. Inrichten roulerende agendacommissie voor het AM Raadsledenplatform.
Leden kunnen zich vinden in het volgende voorstel, bijgevoegd bij de agenda.
De ‘’roulerende” agendacommissie wordt als volgt samengesteld:
• De raadsleden van de gastgemeente van de eerstvolgende bijeenkomst
• De coördinerend AM griffier
• De griffier van de gastgemeente
d. Samen met het MRA bureau onderzoeken op welke wijze de aansluiting bij MRA
verbeterd kan worden;
Aangegeven wordt dat met de nieuwe samenwerkingsafspraken en de oprichting
van de Raadtafel de optimalisering van de aansluiting bij de MRA nog volop in
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ontwikkeling. Men is van mening dat ruimte moet worden gegeven aan deze
ontwikkeling. Afgesproken wordt dit onderwerp te agenderen zodra de tijd
daarvoor rijp is.
e. Betrokkenheid binnen de eigen raden en die van de bestuurders vergroten bijv.
door het instellen van een gemeentelijke werkgroep (zoals in Haarlemmermeer,
en in Amstelveen in oprichting);
Ook voor het vergroten van de betrokkenheid binnen de eigen raden geldt, dat dit
volop in ontwikkeling is. Een belangrijk punt van aandacht is het vergroten en
borgen van de betrokkenheid en informatieverstrekking van de lokale bestuurders
aan de eigen raad. Daarnaast is een punt van aandacht de borging van de
betrokkenheid van de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen.
Afgesproken wordt dat hier de volgende keer op teruggekomen wordt.
6

Samenwerkingsafspraken MRA
Actualiteiten door burgemeester Pieter Heiliegers:
Pieter Heiliegers geeft aan dat 2022 een soort overgangsjaar zal zijn. Een zoektocht
naar afstemming van lokale en regionale belangen van 35 partijen. Een belangrijke
boodschap is ‘’Leer van elkaar’’. Naast deze regionale samenwerking is, als het gaat
om informatievoorziening, het gesprek tussen raden en colleges van belang.
Bespreking
Geconcludeerd wordt dat de Samenwerkingsafspraken kansen biedt om de
samenwerking op diverse niveaus te versterken en te leren van elkaar.

7

Dossier Schiphol
•
•
•

8

Zorgen worden geuit over het veelvuldig gebruik van de Aalsmeerbaan en de
overlast die daaruit voortvloeit.
De raadswerkgroep Schiphol van de gemeente Uithoorn heeft de intentie om bij
het aantreden van het nieuwe kabinet een informatiebijeenkomst te organiseren.
Judith Beuse zal het platform hiervan op de hoogte houden.
De raad van Haarlemmermeer heeft onlangs een tweetal informatieve
bijeenkomsten gehad, waaruit blijkt dat er een heleboel zaken in transitie zijn. Er
zijn veelbelovende ontwikkelingen.

Ingekomen
- MRA Raads‐ en Statenleden Bericht, editie 52 t/m 53 - vka
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9

Rondvraag
•
•

•

10

Arjen Overbeek deelt mee dat de State of the Region op 10 december 2021
vanwege de coronamaatregelen digitaal zal plaatsvinden. De deelsessies komen te
vervallen en zullen op een andere wijze terugkomen. Nadere informatie volgt.
Erik Abbenheus uit zijn zorgen over de nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer,
die 12 december 2021 zal ingaan. Het vervallen van haltes heeft consequenties
voor de bereikbaarheid. Jacqueline Solleveld OIthof geeft aan dat Amstelveen er
bovenop zit.
De volgende bijeenkomst zal worden georganiseerd op een woensdagavond eind
januari/begin februari 2022. Datum volgt. Volgens schema zal de bijeenkomst
plaatsvinden in Diemen.

Sluiting
20.40 uur
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5 Voorbereiden MRA Raadtafel 9 februari 2022
1 Bijlage 1. Samenstelling MRA Raadtafel Amstelland Meerlanden.docx

Bijlage 1. Samenstelling MRA Raadtafel (per 1 januari 2022)
Amstelland-Meerlanden
MRA-deelnemer

Lid MRA Raadtafel

Aalsmeer
Amstelveen
Diemen
Haarlemmermeer
Ouder-Amstel
Uithoorn

Erik Abbenhues
Jacqueline Solleveld
Hilda van ‘t Riet
Trudie van ’t Hull-Bettink
Jacques Bos
Rolf Polak

Plaatsvervangend lid
MRA Raadtafel
Tom Verlaan
Guido Dennenbroek
Dicky Kerkhoff
Luuk de Vré
Andre Jansen

1 Bijlage 2. Overzicht reacties AM gemeenten op voorstellen Transitiecommissie MRA en Samenwerkingsafspraken MRA.docx

Bijlage 2 Overzicht reacties AM gemeenten op voorstellen Transitiecommissie MRA en Samenwerkingsafspraken MRA
Hieronder zijn per AM gemeente de reacties opgesomd die betrekking hebben op de democratische legitimiteit, rol/positie van raden en de rol van de MRA
Raadtafel.
Kort samengevat hebben de reacties betrekking op de volgende punten:
a) Tijdigheid en helderheid van stukken: om zo de kwaliteit van de besluitvorming te vergroten
b) Selectie aan de voorkant van belangrijkste zaken
c) Rol en relatie van deelregionale politieke platforms irt MRA Raadtafel; hoe krijgt die vorm?
d) Aandacht voor informeren & betrekken van individuele raden en raadsleden van hele MRA (kennisuitwisseling & ontmoeting)
e) Aandacht voor individuele raden als het gaat om informatieverstrekking en rol die colleges van B&W daarbij hebben
f) Duidelijk moet worden wat de status is van de agendaonderwerpen die de Raadtafel kan indienen bij de Algemene Vergadering, in relatie tot andere
indieners van agendapunten.
g) Voortgangsnota en Termijnagenda: concreter invullen wat daarin wordt opgenomen en hoe de raden en staten hierop invloed kunnen hebben.
h) Financieel: meer duidelijkheid over leveren van ambtenaren ‘om niet’ en transparantie over inzet van welke deelnemer.
i) Aandacht voor, korte periode, van adviesrecht van Raadtafel aan Algemene vergadering. In relatie tot ‘mandaat’ van de raadsleden van de
Raadtafel.

Reacties op voorstel Transitiecommissie MRA ‘Metropool van grote klasse’

Reacties op concept Samenwerkingsafspraken MRA

Aalsmeer
17 september 2021
•

Amstelveen
11 mei 2021
•

De kwaliteit van besluitvorming kan worden vergroot door tijdigheid van stukken en
betere selectie aan de voorkant van de belangrijkste zaken. Daarmee wordt de rol
en positie van de raden indirect versterkt. Deelregionale raadsledenplatforms, zoals

De precieze invulling en werkwijze van de MRA Raadtafel, behoeft in
samenspraak met raden, staten en griffiers verdere uitwerking. Daarbij
dient verbinding gezocht te worden met reeds bestaande politieke
platforms op deelregionale schaal.

20 september 2021
•

De precieze invulling en werkwijze van de MRA Raadtafel, behoeft in
samenspraak met raden, staten en griffiers verdere uitwerking. Daarbij

het AM Raadsledenplatform, zouden in de nieuwe governance erkend moeten
worden. Zij kunnen een signalerende en agendasettende functie hebben.

Diemen
22 april 2021
•

•

Democratische legitimatie/positie van de raden: het is goed te benadrukken dat de
MRA een netwerkorganisatie is en blijft. Ondanks dat de formele (kaderstellende)
besluitvorming bij de raden en staten blijft, gebiedt de realiteit te constateren dat
binnen door de gemeenteraden vastgestelde kaders, de feitelijke MRA-samenwerking
op andere bestuurlijke niveaus vorm krijgt. De gemeenteraad van Diemen wil
expliciet benoemen de hoofdlijn m.b.t. de raadtafel zoals voorgesteld door de
Transitiecommissie NIET te steunen. Wij stemmen daarom in met de reactie van het
AM raadsledenplatform van april jl. (zie bijlage) en kunnen ons er uitstekend in
vinden dat de Raadtafel uitsluitend een rol speelt bij de voorbereiding van
kennisuitwisseling en ontmoeting voor alle raadsleden, bijvoorbeeld in de vorm van
een (half)jaarlijks themacongres. Daarmee vervalt ook de noodzaak eisen te stellen
aan de samenstelling van de Raadtafel. Bij dergelijke congressen zouden immers alle
raads- en statenleden binnen de MRA welkom moeten zijn. Een versterking van de
deelregio's, en daarin reeds bestaande raadsledenplatforms, draagt ons inziens meer
bij aan de gewenste versterking van de democratische legitimiteit.
Als gemeenteraad willen wij benadrukken dat het zinvol is dat er concrete plannen en
werkwijzen voor worden ontwikkeld voor het tijdig en helder informeren van raden
en staten over de ontwikkelingen in de MRA.

Haarlemmermeer
12 mei 2021
•

•

•

Wij kunnen ons vinden in het formaliseren van een MRA Raadtafel. We zien echter
graag dat de rol van deze MRA Raadtafel explicieter wordt omschreven. Ook dat
helder gemaakt wordt dat deze rol alleen het uitbrengen van advies over de
procesgang betreft.
De democratische legitimiteit wordt primair geborgd in de lokale raden en het
gesprek tussen college en raad. Daarbij is het van belang dat er voldoende tijd is om
dit gesprek met elkaar te voeren. Dit betekent dat processen zodanig ingericht
worden dat de bestuurlijke termijnen die daarvoor gelden gevolgd worden, om zo
de kwaliteit van de besluitvorming te borgen. Op die manier kunnen belangrijke
onderwerpen ook de aandacht krijgen die ze verdienen.
Voor een goede besluitvorming door raden en staten is een heldere
informatievoorziening vanuit de MRA essentieel. Bij de MRA Raadtafel wordt advies

dient verbinding gezocht te worden met reeds bestaande politieke
platforms op deelregionale schaal.

16 september 2021
•

We vinden de “inrichting” van de Raadtafel te rigide geformuleerd en
pleiten opnieuw voor geen eisen te stellen aan de samenstelling van de
Raadtafel. In onze ogen dient de Raadtafel uitsluitend een rol te spelen
bij de voorbereiding van kennisuitwisseling en ontmoeting van alle
raadsleden.

14 september 2021
•

De precieze invulling en werkwijze van de MRA Raadtafel behoeft, in
samenspraak met raden en staten, verdere uitwerking. Daarbij dient
verbinding gezocht te worden met reeds bestaande politieke platforms
op deelregionale schaal.

ingewonnen hoe dit in te richten. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
informatievoorziening richting Raden en Staten zien wij graag helder belegd bij de
MRA bestuurders.

De MRA raadswerkgroep van Haarlemmermeer adviseert om over de
samenwerkingsafspraken die gaan over de positie van de raad een separate brief te
sturen aan de MRA. Het gaat dan om de volgende aandachtspunten:
•

•

•

•

•

De agenda van de Algemene Vergadering komt onder meer tot stand door
agendapunten vanuit de MRA raadtafel, maar het is niet duidelijk of die dezelfde
status hebben als inbreng van de andere deelnemers. Het is belangrijk dat duidelijker
geformuleerd wordt wat de bedoeling is.
De voortgangsnota en termijnagenda zijn een goede aanvulling, maar het mag nog
concreter worden wat daarin komt. Bijvoorbeeld hoe gezorgd wordt dat deze nota’s
voldoen aan de behoefte van raden en staten.
Er is behoefte aan meer helderheid over de evaluatie en de evaluatietermijn.
Aangegeven wordt dat de samenwerkingsafspraken over vier jaar worden
geëvalueerd. De MRA werkgroep adviseert om binnen twee jaar een beknopte
evaluatie te doen.
Er is meer aandacht voor informatiestromen, maar daarin wordt vaak wel de MRA
raadtafel genoemd maar niet de raden en staten. Er is meer duidelijkheid nodig over
de informatiestroom naar de raden en staten.
Wat betreft financiën is meer duidelijkheid en transparantie nodig over de intentie
omtrent de levering van ambtenaren ‘om niet’. Bijvoorbeeld over wat dit gaat
betekenen voor gemeenten en transparantie over de te leveren/geleverde inzet van
alle betrokken gemeenten.

Ouder Amstel
mei 2021
•

•

Democratische legitimatie in de nieuwe structuur dient maximaal geborgd te zijn. De
door u beoogde Raadtafel is een instrument dat daar een bijdrage aan kan leveren en
onze Raad zal ook in deze Raadtafel participeren. Tevens gaan wij er vanuit dat MRA
en Raadtafel regelmatig terugkoppelen naar de individuele raden (schriftelijk en door
middel van bijeenkomsten)
Daarnaast heeft het promoten van raadsledenplatforms in subregio’s van de MRA
onze stellige voorkeur. Dit zou kunnen op de wijze waarop dit in onze eigen subregio
(Amstelland-Meerlanden) gebeurt, maar wellicht ook anders. Hierbij worden raden
op een nabije manier vier keer jaar geïnformeerd door lokale bestuurders over MRA

20 september 2021
•

De precieze invulling en werkwijze van de MRA raadtafel, behoeft in
samenspraak met raden, staten en griffiers verdere uitwerking. Daarbij
dient verbinding gezocht te worden met reeds bestaande politieke
platforms op deelregionale schaal.

onderwerpen die van belang zijn. Hierdoor kunnen wij als raden in onze sub regio met
elkaar tot beter gefundeerde standpunten komen. Juist in een dergelijk platform,
ontstaat vertrouwen, begrip voor elkaars wensen en zorgen en nieuwe energie om
samen de metropoolregio verder te bouwen, met begrip voor specifieke regionale
aspecten. En dit kan voorts leiden dat een grotere betrokkenheid voor de MRA en wat
nodig is in onze eigen Raad waarin de direct gekozen vertegenwoordigers vanuit de
bevolking zitting hebben.

Uithoorn
12 mei 2021
•

De MRA benadrukt de eigen bevoegdheden van de raden en staten. De MRA wil in de
vernieuwde samenwerking de raden en staten eerder inhoudelijk betrekken bij
onderwerpen. Dat is wat het college betreft uiteraard prima, echter het inhoudelijk
betrekken bij onderwerpen ziet het college ook als een taak van het college richting
de raad. De vraag is dan ook wat de MRA precies bedoelt met ‘inhoudelijk’
betrekken van de raad in relatie tot de rollen en bevoegdheden die de raad heeft
(volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend). Bijkomende vraag is ook
in hoeverre dit in gezamenlijkheid of afstemming met het college gebeurt en/of kan
plaatsvinden.

•

Raadtafel: Hierbij is onduidelijk welk mandaat dit raadslid of statenlid heeft, maar
ook hoe dit geregeld zou kunnen worden. Het lijkt op het creëren van een extra
bestuurslaag. Zeker gezien de in het voorstel volgende context, waarin wordt gesteld
dat ‘als een beslissing grote gevolgen heeft, de formele lijn van wensen en
bedenkingen [wordt] gebruikt’ via de raden en staten. Bepaalt het bestuur van de
MRA, al dan niet met advies van de Raadtafel, wanneer er sprake is van een
‘beslissing met grote gevolgen’ ? En wat is dan de betekenis en invloed van de raad,
mocht zij vinden dat een besluit toch grote gevolgen heeft, maar dat dat door de
MRA niet als zodanig wordt beschouwd? Welke consequenties heeft dit dan
eventueel inhoudelijk of op samenwerkingsniveau in MRA-verband voor onze
gemeente? Een denkrichting kan zijn dat de reeds bestaande raadsledenplatforms in
de deelregio’s beter verstevigd worden zodat die – vooral lokaal – meer aansluit bij
de gewenste versterking van de democratische legitimiteit.

25 augustus 2021
•

De precieze invulling en werkwijze van de MRA raadtafel, behoeft in
samenspraak met raden, staten en griffiers verdere uitwerking. Daarbij
dient verbinding gezocht te worden met reeds bestaande politieke
platforms op deelregionale schaal. Hierbij is het ook raadzaam aandacht
te besteden aan de voorgestelde rolinvulling van de raadtafel in deze. In
trajecten voordat conceptdocumenten naar raden en staten worden
verzonden heeft de raadtafel gedurende korte periode adviesrecht. In
deze setting van beperkte tijd en wijze van afvaardiging en de
aanwezigheid van andere politieke platforms op deelregionale schaal,
bestaat het risico dat de raadtafel (of individuele raadtafelleden),
afbreukrisico oploopt, ook ten opzichte van de eigen raden en/of staten.
Zeker voor zover het majeure onderwerpen betreft;

6 Overdracht na gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
1 Brief van het AM raadsledenplatform in vervolg op evaluatie AM Raadsledenplatform 2021.pdf
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Aan:
Van:
Onderwerp:
Datum:

Raden en colleges van de deelregio AM
Het AM-raadsledenplatform
Positionering raden, AM Raadsledenplatform en MRA Raadtafel
november 2021

Inleiding
Op 16 juni 2021 hebben de raden en colleges van de deelregio AM, de uitkomsten van de evaluatie van het AM
raadsledenplatform ontvangen. Uit deze evaluatie blijkt, dat de in 2017 opgestelde ‘’Roadmap AM-regio 2017”,
ook voor de komende jaren als richtlijn wordt onderschreven. Wel wordt de noodzaak gevoeld om het AM
raadsledenplatform verder te versterken en beter te laten aansluiten bij de AM-raden en de MRA regio. Dit
gevoel wordt versterkt, met de onlangs, aan de deelnemende gemeenten ter vaststelling aangeboden
definitieve Samenwerkingsafspraken MRA. De intentie van deze set afspraken is onder meer de samenwerking
in de regio verder te versterken en de raden en Staten beter te betrekken bij de MRA.
Gezien bovenstaande, brengt het AM-raadsleden platform hieronder, als eerste aanzet, de bevestiging van de
in 2017 gemaakte afspraken en de positionering van het raadsledenplatform ten opzichte van de MRA
(Raadtafel) graag onder uw aandacht. Aanbevolen wordt de genoemde uitgangspunten mee te nemen in de
overdracht voor de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
Mandaat bij de individuele raden
Het AM-raadsledenplatform is tot stand gekomen op basis van gelijkluidende uitspraken die door de
gemeenteraden, via de “Roadmap 2017”, zijn gedaan. Met deze uitspraken hebben de gemeenteraden
uitdrukking gegeven aan hun gezamenlijke wil om te komen tot een stevigere positie in de AM-regio en een
eendrachtig geluid in de MRA. Er is nadrukkelijk sprake van een wilsuiting; niet van een besluit in formeeljuridische zin. De uitspraken beogen ook absoluut niet de vorming van een nieuwe (juridische) entiteit waaraan
(in juridische zin) bevoegdheden zijn of worden overgedragen.
Gezien de intenties van de raden met het vaststellen van de “Roadmap 2017” en de informele status, biedt het
platform vooral een mogelijkheid tot het delen van informatie. Leden van het platform kunnen door collegaraadsleden en/of bestuurders niet worden aangesproken op hetgeen door hen of (andere leden van) het
platform is gedaan of gezegd. Ook hier geldt dat de uiteindelijke inhoudelijke en beslisbevoegdheid altijd bij de
individuele raden ligt.
Taken AM Raadsledenplatform
- Inhoudelijk
In het raadsledenplatform kunnen inhoudelijke AM en MRA -onderwerpen worden besproken. De raadsleden
kunnen worden beschouwd als “voorpost” van de diverse individuele gemeenteraden. Dat betekent niet het
voeren van zware inhoudelijke of politieke discussies om tot consensus te komen; het betekent wel het
uitwisselen van informatie over de opvattingen die in de diverse raden leven. Zo wordt verkend of er
onderwerpen zijn waar AM raden, vanuit de gedachte ‘samen staan we sterker’, gezamenlijk kunnen optrekken
om belangrijke issues te adresseren. Als over een onderwerp nog besluitvorming in de raden moet
plaatsvinden, ligt het voor de hand een eventuele discussie daarover in het raadsledenplatform ruim daaraan
voorafgaand te voeren. Dat betekent dat vanuit de bestuurlijke AM-Regiegroep of de AM
portefeuillehoudersoverleggen het raadsledenplatform tijdig van informatie moet worden voorzien.
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De te voeren discussies bieden de leden van het platform inzicht in het belang dat in de individuele raden
wordt gehecht aan de diverse onderwerpen.
- Agendering bijeenkomsten AM Raadsledenplatform
Het AM Raadsledenplatform komt vier keer per jaar bijeen. Telkens is één van de AM gemeenten
gastgemeente en zit een raadslid van die gemeente de bijeenkomst van het platform voor.
De agenda commissie rouleert en is als volgt samengesteld:
• De raadsleden van de gastgemeente van de eerstvolgende bijeenkomst
• De coördinerend AM griffier
• De griffier van de gastgemeente
Input voor het opstellen van de agenda door de agendacommissie vormen:
1. Een groslijst met regionale onderwerpen/thema’s: deze groslijst wordt (aan)gevuld met onderwerpen
die in een AM Raadsledenbijeenkomst door raadsleden zijn genoemd. De groslijst is daarmee een vast
agendapunt op de agenda van het AM Raadsledenplatform.
2. De MRA Termijnagenda. De MRA gaat, conform de nieuwe samenwerkingsafspraken, werken met een
‘Termijnagenda’. Naast het (periodiek) agenderen van de Termijnagenda kunnen onderwerpen van
deze agenda ook afzonderlijk geagendeerd worden.
3. Actuele regionale onderwerpen/thema’s. AM Raadsleden kunnen tussentijds actuele regionale
onderwerpen agenderen door deze bij de agendacommissie kenbaar te maken.
Naast de regionale thema’s zijn er ook een aantal ‘vaste’ agendapunten, waaronder de terugkoppeling door
een AM/MRA bestuurder over actuele regionale AM/MRA zaken.
- Voorbereiden AM-plenair-plus
De kennis die de leden van het raadsledenplatform hebben en opbouwen over de opvattingen in de diverse
raden maakt dat zij een goed oog hebben voor de behoefte binnen de raden aan het (verder) uitdiepen van
bepaalde onderwerpen. Een dergelijke verdiepingsslag voor alle raadsleden kan plaatsvinden tijdens de
voorgenomen AM-plenair-plus-conferenties. Het ligt dan ook voor de hand de kennis en informatie van (de
leden van) het platform intensief te benutten bij de (inhoudelijke en organisatorische) voorbereiding van de
conferenties.
- “Ambassadeurs”
Het opbouwen van kennis is de verantwoordelijkheid van de raadsleden zelf. Zij zullen zelf de nodige
inspanning moeten verrichten om de benodigde informatie boven water te krijgen. De discussies over de zaken
die binnen AM-verband spelen zullen zij zelf in hun eigen gemeenteraad moeten aanwakkeren (daarin
vanzelfsprekend ondersteund door de griffie). Met de informatie die zij daaruit destilleren kunnen zij namens
hun eigen raad in het AM-raadsledenplatform de discussies voeren. De leden van het platform zijn zodoende
“ambassadeur” van hun eigen raad in het platform.
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Het zijn van “ambassadeur” werkt echter ook andersom. De raadsleden zullen immers, gewapend met de
informatie die zij uit hun raad meenemen, in het raadsledenplatform over de onderwerpen discussiëren.
Daardoor melden zij niet alleen de heersende gedachten van de eigen raad maar nemen ook kennis van de
opvattingen van de andere raden. Het is aan de leden van het raadsledenplatform hiervan ook weer verslag te
doen in de eigen raad. Op deze manier zijn de leden van het platform ook de ambassadeurs van het platform
richting hun eigen raad.
De acties van de leden van het platform in hun eigen raden zullen tot gevolg hebben dat ook de andere
raadsleden zich meer bewust zullen worden van het belang van de regionale samenwerking. In die zin zijn de
leden van het platform ook “ambassadeur” van de regionale samenwerking in algemene zin.
MRA Raadtafel
Een nieuw gremium waarmee wij ons als raden en AM Raadsledenplatform zullen gaan verhouden is de MRA
Raadtafel (de Raadtafel), het adviesorgaan vanuit de raden uit de gehele MRA voor het MRA bestuur. Dus een
orgaan met een veel grotere scope dan ons platform dat primair de belangen van de raden van onze AM regio
behartigt. Op dit moment dient de installatie van de Raadtafel nog plaats te vinden en zal de eerste periode
ook vermoedelijk worden besteed aan het vinden van een eigen modus hoe als orgaan effectief richting het
MRA bestuur te fungeren. Maar gaandeweg de nieuwe raadcyclus zal de Raadtafel ongetwijfeld een belangrijke
gespreks- en adviespartner worden van het MRA bestuur. Hierbij kunnen dus ook onderwerpen aan de orde
komen die relevant zijn voor onze subregio AM en dus voor onze raden. Het AM raadsledenplatform kan
uitstekend op dezelfde wijze haar rol vervullen richting onze raden (en wellicht ook onze bestuurders) als
klankbord, voorpost en adviseur naar de raden toe. Zeker als er adviezen door de Raadtafel dienen te worden
uitgebracht met impact op onze subregio kan ons platform een goede rol vervullen op het gebied van
verbinding, klankbord en advies naar onze raden.
Samenvattend
Het AM raadsledenplatform heeft geen formele status. De leden kunnen niet worden aangesproken op
hetgeen door (leden van het platform wordt gedaan of gezegd). Het feitelijk belang van het platform is echter
juist groot omdat:
• het een mogelijkheid biedt tot uitwisseling van informatie en standpunten tussen (vertegenwoordigers
van) de individuele AM-raden;
• het de mogelijkheid biedt tot een AM-brede prioritering van onderwerpen;
• het een forum biedt dat bij wijze van “voorportaal” kan dienen als bron van informatie en inspiratie ten
behoeve van de organisatie van de AM-plenair-plus-conferenties;
• de leden kunnen functioneren als “ambassadeurs” van hun raden in het platform en vice versa en van de
regionale samenwerking in het algemeen;
• het kan fungeren als inhoudelijk klankbord voor de AM-regiegroep en –portefeuillehouders.
• door de installatie en groter wordende betekenis van de MRA Raadtafel zou ons platform op dezelfde
wijze een relevante rol kunnen vervullen in de verhouding tussen de AM-Raden en de Raadtafel.

Bijlage:
B1 Roadmap 2017

1 Bijlage Roadmap AM-regio 2017.docx

Van
:
Raadsledenwerkgroep AM-gemeenten
Aan
:
Gemeenteraden AM-gemeenten; regiegroep AM
Onderwerp :
Positie raden bij regionale samenwerking (AM/SRA/MRA)
Datum
:
8 december 2016
=================================================================

ROADMAP AM-regio 2017
De samenwerking tussen gemeenten in de regio verandert. De formeel geregelde Stadsregio
Amsterdam (SRA) wordt een vervoersregio. De andere onderwerpen die nu binnen de SRA
worden geadresseerd, worden ondergebracht in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In
tegenstelling tot de SRA kent de MRA geen formele instituties. Het is een netwerkorganisatie
waarbinnen bestuurders overleggen over gemeenschappelijke problemen, thema’s (zoals
economie, wonen, duurzaamheid etc) en profilering. In de MRA worden geen formele
besluiten genomen; dat blijft altijd voorbehouden aan de afzonderlijke gemeenteraden en
colleges van b&w. Wat de samenwerking binnen de MRA ons gaat brengen moet nog
blijken. Een ding is zeker: als je er niet in investeert, krijg je er niets voor terug!
Vanwege de governance van de MRA hebben de gemeenteraden geen geformaliseerde
positie. Dat betekent dat de gemeenteraden andere manieren moeten vinden om mee te
doen in het netwerk, om vat te houden op de agendering van de MRA en om te sturen op de
gewenste resultaten in MRA-verband. Ook moeten gemeenteraden de vinger aan de pols
houden wanneer er formele besluiten in voorbereiding zijn die op hun raadsagenda komen.
De MRA bestaat uit 33 gemeenten, 2 provincies en de Vervoersregio Amsterdam (i.o). De
omvang en de netwerkstructuur van de MRA maken het noodzakelijk om de krachten in de
deelregio Amstelland-Meerlanden (AM) te bundelen en te versterken. Het is niet een
exclusieve samenwerking, ook met andere gemeenten binnen het netwerk zal samenwerking
op thema worden gezocht, Maar vanuit de deelregio kan een duidelijke en herkenbare
positie in de MRA worden ingenomen en, via de colleges van burgemeester en wethouders,
(mede) sturing worden gegeven aan de ontwikkelingen.
Het is niet te voorspellen hoe de regionale samenwerking zich gaat ontwikkelen. Daarom
hebben de raden van Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en
Uithoorn een “roadmap AM-regio 2017” gemaakt als houvast voor het komend jaar. Inspiratie
en verbinding staan als thema’s centraal.
Daarbij wordt uitgegaan van vijf invalshoeken:
1. Bewustwording;
2. Informatievoorziening;
3. Ontmoeting;
4. Agendering;
5. Ondersteuning.
1. Bewustwording
In de afzonderlijke gemeenteraden moet het besef hoe belangrijk regionale samenwerking is
worden versterkt. Dit gaan we doen door:
 Ons uit te spreken over de gewenste kaders en randvoorwaarden ter versterking van zijn
eigen positie binnen regionale samenwerkingsverbanden in een voor alle raden
gelijkluidende motie;
 Het belang van regionale samenwerking voor elke gemeente te benadrukken en uit te
dragen. Tevens door de belangen en positie van de samenwerkende gemeenten apart
en samen te versterken (“what’s in it for me” en “what’s in it for us”);
 De regionale samenwerking ingekleurd met de actualiteit op te voeren als standaardagendapunt op de agenda van de afzonderlijke raden.

2. Informatievoorziening
Voor maximale invloed is optimale informatievoorziening gewenst. Daartoe wordt aan de
colleges van burgemeester en wethouders opgedragen om, in samenspraak met de griffiers,
 raden tijdig te informeren zodanig dat mogelijkheden tot (bij)sturing blijven bestaan
voordat tot besluitvorming moet worden overgegaan;
 informatie toegankelijk aan te bieden;
 informatie te voorzien van een inhoudelijke toelichting;
 raden pro-actief te informeren over onderwerpen en/of discussies die voor elke
afzonderlijke gemeente van specifiek belang zijn.
3. Ontmoeting
Om in de AM-regio gezamenlijk een leidende, kaderstellende rol te kunnen spelen is het
belangrijk dat de raden elkaar kennen, elkaars regionale speerpunten kennen en met elkaar
in gesprek gaan, zijn en blijven. Verbinding en inspiratie zijn belangrijke thema’s om de
ontmoeting mogelijk te maken. Om dit te realiseren gaan we:
 een AM-raadsledenplatform instellen:
o waarin per raad twee raadsleden zitting hebben;
o dat dient als platform om over actuele AM-zaken van gedachten te wisselen;
o dat dient als klankbord voor de AM-regiegroep;
o dat inhoudelijk meedenkt over de inhoud en organisatie van de AM-plenair plusbijeenkomsten;
o De overleggen van het AM-raadsledenplatform zijn toegankelijk voor alle raadsleden;
 twee keer per jaar een AM-plenair-plus-bijeenkomst organiseren:
o voor de raden én de colleges van b&w;
o om actuele en inhoudelijke onderwerpen te bespreken;
o om inspiratie op te doen en kennis te delen;
o om te netwerken.
4. Agendering
De AM-regiegroep heeft een lijst van prioritaire onderwerpen vanuit de AM-regio
aangeleverd op de MRA-agenda geplaatst. Mogelijk hebben de raden daaraan zelf nog
punten toe te voegen. De gezamenlijke gemeenteraden bepalen welke onderwerpen vanuit
de AM-regio op de MRA-agenda moeten komen. Wij gebruiken het komend jaar, 2017, om
met elkaar het gesprek aan te gaan over onze gezamenlijke speerpunten. De raden kunnen
in deze speerpunten komen tot richtinggevende uitspraken.
De thema’s die in MRA-verband worden opgepakt zijn wonen en economie. Dat zijn de
thema’s voor de AM-plenair-plus-bijeenkomsten.
5. Ondersteuning
Een grotere rol van de raden bij de AM-regio betekent een toename van de werkdruk voor de
raadsleden. Om dit zoveel onder controle te houden, is (extra) ondersteuning nodig op het
gebied van logistiek, informatievoorziening en inhoudelijke advisering. Dit wordt als volgt
ingevuld:
 de logistieke ondersteuning wordt verzorgd door de griffiers in samenspraak met de
secretaris van de AM-regio;
 de informatievoorziening moet in onderlinge samenwerking tussen de griffiers en de
secretaris van de AM-regio worden vormgegeven;
 de colleges van burgemeester en wethouders wordt verzocht, in samenspraak met de
griffiers, de inhoudelijke advisering voor hun rekening te nemen.
In 2017 gaan de raden ontdekken hoe de regionale samenwerking vormt krijgt en welke
meerwaarde ze heeft. Het AM-raadsledenplatform heeft mede tot taak om de continuïteit van
de raadsbetrokkenheid ook na 2018 met de nieuwe raden te borgen.

7 Regionale Introductiebijeenkomst
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Aan
Van
Contact
Onderwerp
Datum

Alle burgemeesters, griffiers en secretarissen van gemeenten in de MRA waar
op 16 maart 2022 raadsverkiezingen plaatsvinden
MRA Directie
Arjen Overbeek, a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl, 06-22766725

Ondersteuning startprogramma raden en colleges
25 november 2021

Inleiding
Deze memo beschrijft het aanbod van de MRA Directie voor ondersteuning ten
behoeve van de startprogramma’s voor raadsleden en collegeleden die na de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 worden georganiseerd.
Doel van het aanbod is de MRA-samenwerking (het waarom, wat/waarover en hoe)
in de startprogramma’s voor raden en colleges op te nemen en te faciliteren.
De griffiers en de gemeentesecretarissen zijn de komende maanden bezig met het
samenstellen van de startprogramma’s van uw raden, respectievelijk colleges.
De MRA Directie komt met een programma-aanbod dat na overleg met de griffiers,
respectievelijk secretarissen kan worden opgenomen in de programma’s van raden
en college, en mogelijk in deelregionale bijeenkomsten van raden en colleges.
De ondersteuning van de MRA Directie rond de gemeenteraadsverkiezingen
2022 bestaat uit drie onderdelen. Deze memo gaat specifiek over het
startprogramma van nieuwe raden en colleges. Begin juli 2021 bent u
geïnformeerd over de ondersteuning bij het opstellen van de
verkiezingsprogramma’s. U wordt nog geïnformeerd over de ondersteuning ten
behoeve van de coalitieakkoorden en/of raadsprogramma’s.
Twee startprogramma’s: voor alle raadsleden en alle collegeleden
Aan alle raadsleden en collegeleden wordt na de verkiezingen van 16 maart 2022
een startprogramma over de MRA aangeboden. Dit als onderdeel van het
startprogramma dat de griffiers en de gemeentesecretarissen reeds aan het
samenstellen zijn.
Het startprogramma is nadrukkelijk ook bedoeld voor raadsleden en bestuurders die
de samenwerking en thema’s in de Metropoolregio Amsterdam vanuit de huidige

bestuursperiode kennen. Raadsleden en collegeleden, die zich eerder met de MRAsamenwerking bezighielden, kunnen een rol vervullen bij deze startprogramma’s.
Dat geldt ook voor de deelnemers van de MRA Algemene Vergadering en de MRA
Raadtafel.
Kern van het onderdeel MRA in het startprogramma van raden en colleges
Het MRA-onderdeel binnen het eigen startprogramma is bestemd voor alle leden
van een raad en alle leden van een college. Dit om gezamenlijk met elkaar de inhoud
en het belang van samenwerken te delen. Deze bijeenkomst kan daarmee als basis
dienen om afspraken te maken over hoe de raad en college in de komende jaren
gezamenlijk met de MRA-samenwerking wenst om te gaan.
Elementen die in het startprogramma naar voren komen zijn:
 Nut en noodzaak van samenwerking binnen MRA-verband (het waarom en wat
zijn daarbij de thema’s?);
 Waar is de MRA concreet mee bezig (vraagstukken en opgaven), wat zijn de
resultaten tot nu toe zijn en welke uitdagingen en kansen er zijn voor de
(deel)regio’s? (gebruikmakend van de overdrachtsdossiers van raden en
colleges);
 Hoe werkt de MRA, waar en wanneer kunnen raads- of collegeleden invloed
uitoefenen?
Tijdens de bijeenkomsten kan gebruik worden gemaakt van:
 De informatieuitzendingen van Metropoolregio Actueel;
 De aanwezigheid van bestuurders (en op verzoek programmamanagers van
uitvoeringslijnen).
Het startprogramma kan op verzoek per gemeente of deelregio worden
samengesteld. Onderstaand vindt u een standaard-aanbod dat ‘op maat’ wordt
gemaakt aan de hand van inhoudelijke thema’s. Het dient als input voor het gesprek
met de griffiers, respectievelijk de gemeentesecretarissen.
A. Programma voor raden
Het startprogramma kan zowel in de eigen raad als op deelregionaal niveau worden
aangeboden. Hierover zal in het najaar van 2021 contact worden opgenomen met
alle griffiers. Ook met de MRA Raadtafel zal over het startprogramma worden
gesproken.

In drie van de zeven deelregio’s is de Vervoerregio Amsterdam actief. De
Vervoerregio zal in deze drie deelregio’s actief onderdeel zijn van het
startprogramma.
Standaard-aanbod (op verzoek maatwerk)
Onderstaand standaard-aanbod kan worden vertaald naar een specifieke gemeente,
een deelregio of een groepje gemeenten:










Doel: kennismaken, kennisoverdracht, transparantie en draagvlak, basis voor
procesafspraken in de eigen raad;
Aan de orde komen achtereenvolgens de vragen: waarom samenwerking, incl.
de drie strategische doelen, welke onderwerpen, wat is de positie van de
raden/Staten?
Vorm: korte introductie over het waarom, gevolgd door een aantal korte
inhoudelijke presentaties (ruimte, economie en mobiliteit) van de
programmamanagers (liefst bestuurders), afgewisseld door ervaringen van
bestuurders en raadsleden over de positie van de raad (wanneer en hoe worden
afspraken gemaakt en wanneer/ hoe hebben de raadsleden hier invloed op?),
welke instrumenten heeft/krijgt de raad?;
Duur: minimaal 1,5 uur tot maximaal een dagdeel (vraag Joost: wil je aan die 2
uur vasthouden, mede n.a.v. het gesprek in Zaanstad? )
Van tevoren het programma doornemen:
o Met de griffie: welke vragen leven er al vooraf? Hoe zit dit onderdeel in
het gehele programma? Wat doen we na de bijeenkomst? Wat missen
we?;
o Met (mogelijke) bestuurders: zorgen dat alles gericht is op het goede
gesprek (hierna) tussen raad- en collegeleden;
o Met de aanwezige programmamanagers: het is immers maatwerk. Doel
is te komen tot dwarsverbanden tussen de verschillende onderdelen.
Vanuit de MRA Directie zijn aanwezig: Emiel Reiding en Arjen Overbeek
B. Programma voor colleges

Met de betreffende burgemeesters en gemeentesecretarissen wordt contact
opgenomen om een startprogramma voor het ‘eigen’ college aan te bieden.
Mogelijk kan dit in afstemming met het meer generieke startprogramma van het
college, waar de gemeentesecretarissen mee aan de slag gaan. Dit kan bijvoorbeeld
ook in de vorm van een lunchgesprek met de MRA-directeur Emiel Reiding.

Daarnaast zal met de coördinerende (gemeente)secretarissen van de deelregio’s een
programma worden opgesteld voor de MRA-samenwerking in de deelregio en de
relatie tussen de deelregio en de samenwerking op MRA-schaal (Algemene
Vergadering, platforms, portefeuillehoudersoverleggen); inhoudelijke doelen,
afstemming en terugkoppeling.
Planning
December 2021 / januari 2022
 Memo of mededeling over stand van zaken (ter kennisname) aan Bestuur, AV en
MRA Raadtafel
Januari / februari 2022
 Opstellen eerste overzicht (stand van zaken) van activiteiten in gemeenten en
deelregio’s voor zowel raden als colleges (data, tijden, locatie, type programma)
 Opstellen brief aan burgemeester, griffiers en gemeentesecretarissen
 Publiceren over deze activiteiten op de website, inclusief de memo die naar
Bestuur/AV/Raadtafel gaat (of gebruikmakend van)
 Kort bericht in Bericht raden en Staten
 Inventariseren van bestuurders en actualiseren van het overzicht van
programmamanagers voor inzet tijdens de startprogramma’s
1 maart 2022
 Verzenden van mails naar burgemeester, griffiers en gemeentesecretarissen
 Publiceren van de mailteksten op de website
 Actualiseren overzicht (stand van zaken) van activiteiten in gemeenten en
deelregio’s voor zowel raden als colleges
Na 17 maart 2022
 Overzicht (stand van zaken) van activiteiten in gemeenten en deelregio’s voor
zowel raden als colleges
 Kort bericht in Bericht raden en Staten
 Publiceren op de website
Tot slot
Ten behoeve van de collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen
van 16 maart 2022 worden naar de burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen geactualiseerde factsheets gestuurd 0ver de MRA-ambities en
ontwikkelingen voor de komende jaren.
Deze informatieverstrekking is gericht aan de opstellers van coalitieakkoorden en/of
raadprogramma’s. Naast de geactualiseerde factsheets ontvangen zij een overzicht
van programmamanagers die men kan vragen om inhoudelijke ondersteuning.
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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 55 - 14 december 2021)
Geachte Raadsleden en Statenleden in de Metropoolregio Amsterdam,
Met deze maandelijkse brief informeren wij u graag in het kort over actuele
ontwikkelingen van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het
maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de MRA-website.
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam
 State of the Region 2021: ‘We staan aan het begin van een nieuw tijdperk’
 Toost tijdens State of the Region: nieuwe samenwerkingsafspraken
Metropoolregio Amsterdam
 EVMRA: economie Metropoolregio Amsterdam groeit na recordkrimp met ruim
4 procent in 2021
 Inzicht in ontwikkelingen: Cultuurmonitor MRA nu online
 Noord-Holland vraagt Europese steun voor waterstofplannen
 MRA-bestuurder Kroese ondertekent de ‘EMA Political Declaration’ in Porto
Terugblik op de State of the Region van de Metropoolregio Amsterdam
Het evenement State of the Region vond dit jaar voor de vierde keer plaats, deze
keer net als vorig jaar online. De deelnemers werpen met elkaar een blik op de
gezamenlijke uitdagingen, de kracht en het vermogen van onze regio. Het centrale
thema dit jaar was ‘Investeren in de Metropool Amsterdam’: in een duurzame route
uit de coronacrisis, in het onderwijs en de arbeidsmarkt, in de energietransitie en in
de samenwerking.
Voorzitter Femke Halsema van de Metropoolregio Amsterdam ging in haar
toespraak in op de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de 35 deelnemers in de
MRA, die het afgelopen jaar tot stand zijn gekomen. ‘Een onderneming, die in
omvang bescheidener is dan een van de grootste droogleggingen uit onze
geschiedenis, maar toch: een bescheiden succes’, sprak Halsema. ‘Het is de moeite
waard om te blijven investeren in onze regionale samenwerking, waarin slagkracht
en daadkracht voorop staan.’





Uitzending gemist van de State of the Region 2021 - compleet (1:16:15)
Download de tekst of bekijk de video van de speech van Femke Halsema (7:59)
Download het rapport van de Economische Verkenningen MRA 2021 (EVMRA)
Wanneer u een papieren exemplaar wenst te ontvangen van de EVMRA 2021,
dan kunt u een aanvraag doen via dit formulier.
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Kalender op website MRA
Op de website van de MRA staat de kalender met alle activiteiten op MRA-schaal.
De kalender wordt continu bijgehouden en geeft een actueel beeld.
Tevens vindt u hier een eenvoudig pdf-overzicht van de jaarplanning 2022 met alle
nu bekende MRA-overleggen, waaronder alle bijeenkomsten van het Bestuur, de
Algemene Vergadering, de Raadtafel en de Platforms.
De MRA Agenda
De MRA Agenda, die in april 2020 is gelanceerd, vormt de inhoudelijke basis van de
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en heeft een looptijd tot 2024. U
kunt de MRA Agenda lezen in een pdf-formaat en in de vorm van een e-magazine.
Op de pagina op de MRA-website over de MRA Agenda vindt u alle informatie over
de agenda en de voortgangsmonitor.
Het eerstvolgende bericht aan raden en Staten wordt volgende maand verzonden.
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
Emiel Reiding - Directeur MRA
e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl
06 - 39 36 20 77
*) De 35 deelnemers van de MRA zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Amsterdam, Almere, Lelystad, Blaricum, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Beemster,
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad,
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de
Vervoerregio Amsterdam.
**) De 7 deelregio’s zijn: Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek,
IJmond, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland.
Dit digitale ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt maandelijks, met uitzondering van de
zomermaanden.
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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 54 – 16 november 2021)
Geachte Raadsleden en Statenleden in de Metropoolregio Amsterdam,
Met deze maandelijkse brief informeren wij u graag in het kort over actuele
ontwikkelingen van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het
maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de MRA-website.
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam
• Eerste resultaten onderzoek naar toeristische druk en draagkracht in MRA
bekend
• Bereikbare steden: gebiedsplannen zo goed als klaar
• Eén op de vijf nieuwbouwwoningen in MRA vanaf 2025 van hout
• MRA Duurzaamheid Top: Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers
• Position paper: MRA en Noordzeekanaalgebied worden internationaal
knooppunt in waterstofnetwerk
10 december 2021 in theater De La Mar:
State of the Region, netwerkdag van de Metropoolregio Amsterdam
Op 10 december 2021 vindt in de middag voor de vierde keer de ‘State of the Region’
plaats. Dé netwerkdag voor de Metropoolregio Amsterdam waarin we met elkaar
een blik werpen op de gezamenlijke uitdagingen, de kracht en het vermogen van
onze regio. Het centrale thema dit jaar is ‘Investeren in de Metropoolregio
Amsterdam’: In een duurzame route uit de coronacrisis, in het onderwijs & de
arbeidsmarkt, in de energietransitie en in onze samenwerking. Alleen samen kunnen
we echt concrete stappen zetten en resultaten boeken.
De afgelopen dagen hebben we de ontwikkelingen rondom het coronabeleid goed in
de gaten gehouden. Binnen de huidige maatregelen kunnen we State of the Region
2021 als live evenement organiseren. Op basis van de ontwikkelingen in de komende
weken zullen we u informeren over de wijze (digitaal of live) waarop dit evenement
doorgang zal vinden.
Vooralsnog vragen we u in uw agenda rekening te houden met een live evenement.
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Programma
We openen de dag met onze dagvoorzitter Marijke Roskam, interviewen VUHoogleraar prof. dr. Henri de Groot over de economische verkenningen van de
Metropoolregio Amsterdam en luisteren naar een gesproken column van Gen Z
spreker Jahkini Bisselink. Vervolgens volgen twee rondes met breakout sessies over
investeren in: de toekomst, van onze mobiliteit, het gewenste imago van onze regio,
een slimme energietransitie, de arbeidsmarkt en doorstroom in de woningmarkt.
We sluiten de dag af met keynote spreker prof. Greg Clark, staan feestelijk stil bij de
start van de vernieuwde samenwerkingsafspraken in de Metropoolregio Amsterdam
en eindigen met de State of the Region 2021 door burgemeester Femke Halsema voorzitter van de Amsterdam Economic Board, de Metropool Amsterdam Club en de
Metropoolregio Amsterdam.
Meld je direct aan via: de aanmeldpagina.
En bekijk de website: https://www.stateoftheregion2021.nl/ en het programma.

Transitiecommissie: Samenwerkingsafspraken ter goedkeuring
De Transitiecommissie heeft op 15 oktober jl. de definitieve Samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam naar alle raden, Staten en colleges
verzonden. Dezer dagen worden de Samenwerkingsafspraken ter vaststelling in uw
college behandeld. Ook in de meeste raden en Staten staan de Samenwerkingsafspraken geagendeerd. Tijdens de State of the Region op 10 december aanstaande
zullen we gezamenlijk feestelijk stil staan bij onze hernieuwde samenwerking.
Alle informatie treft u op de MRA-website.
Eindversie Verstedelijkingsconcept (versie 3) Metropoolregioamsterdam
Vorige week is de eindversie van het Verstedelijkingsconcept afgerond. Voor het
zomerreces hebben raden en Staten wensen en opvattingen ingediend op de
voorgaande versie van het Verstedelijkingsconcept (versie 2). Deze inbreng is nu
verwerkt in versie 3 (eindversie) van het Verstedelijkingsconcept. Deze eindversie
vormt de gemeenschappelijke basis voor het maken van afspraken tussen Rijk en
regio. En geeft input voor toekomstig lokaal en regionaal beleid tbv de toekomst van
de MRA.
Alle griffiers en secretarissen hebben de eindversie van de Verstedelijkingsstrategie
en de nota van beantwoording op uw wensen en opvattingen reeds ontvangen en
zullen deze doorgeleiden naar raden, Staten en colleges. Alle stukken staan op:
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/project/verstedelijkingsstrategie/
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Kalender op website MRA
Op de website van de MRA staat de kalender met alle activiteiten op MRA-schaal.
De kalender wordt continu bijgehouden en geeft een actueel beeld.
Tevens vindt u hier een eenvoudig pdf-overzicht van de jaarplanning 2021 met alle
nu bekende MRA-overleggen, waaronder alle bijeenkomsten van de Regiegroep en
de Platforms.
Bijeenkomsten in de deelregio’s voor raadsleden
17 november 2021 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland
17 november 2021 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zuid-Kennemerland & IJmond –
20.00 uur - online
24 november 2021 - AM-Raadsledenplatform - Uithoorn - 19.30 uur
De MRA Agenda
De MRA Agenda, die in april 2020 is gelanceerd, vormt de inhoudelijke basis van de
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en heeft een looptijd tot 2024. U
kunt de MRA Agenda lezen in een pdf-formaat en in de vorm van een e-magazine.
Op de pagina op de MRA-website over de MRA Agenda vindt u alle informatie over
de agenda en de voortgangsmonitor.
Het eerstvolgende bericht aan raden en Staten wordt volgende maand verzonden.
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
Emiel Reiding
Directeur MRA
e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl
06 - 39 36 20 77
*) De 35 deelnemers van de MRA zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Amsterdam, Almere, Lelystad, Blaricum, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Beemster,
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad,
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de
Vervoerregio Amsterdam.
**) De 7 deelregio’s zijn: Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek,
IJmond, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland.
Dit digitale ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt maandelijks, met uitzondering van de
zomermaanden.
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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 56 – 18 januari 2022)
Geachte Raadsleden en Statenleden in de Metropoolregio Amsterdam,
Met deze maandelijkse brief informeren wij u graag in het kort over actuele
ontwikkelingen van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het
maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de MRA-website.
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam
 Nieuw kabinet: veel perspectief voor Metropoolregio Amsterdam
 Derde tranche Woningbouwimpuls: € 34 miljoen voor versnelde bouw van ruim
7.500 woningen in MRA
 Rijk en regio zetten gezamenlijke koers uit voor grote verstedelijkingsopgaven
MRA
 Bevolking MRA groeide in 2021 harder dan in 2020
 Koning opent Zeesluis IJmuiden
MRA Raadtafel en de MRA Algemene Vergadering
De eerste MRA Raadtafel vindt plaats op 9 februari 2022. Alle namen van de leden
van de Raadtafel van alle gemeenteraden en Provinciale Staten zijn bekend. De
agenda en bijlage worden op 28 januari naar de deelnemers verzonden en op de
speciale MRA Raadtafel-pagina van de MRA-website geplaatst.
Gelijktijdig worden de stukken van de Algemene Vergadering van de MRA van 18
februari 2022 op de website gepubliceerd. Hier treft u het verslag van 22 december
2021 van de Algemene Vergadering.
Kalender op website MRA
Op de website van de MRA staat de kalender met alle activiteiten op MRA-schaal.
De kalender wordt continu bijgehouden en geeft een actueel beeld.
Tevens vindt u hier een eenvoudig pdf-overzicht van de jaarplanning 2022 met alle
nu bekende MRA-overleggen, waaronder alle bijeenkomsten van het Bestuur, de
Algemene Vergadering, de Raadtafel en de bestuurlijke platforms.
De MRA Agenda
De MRA Agenda, die in 2020 is gelanceerd, vormt de inhoudelijke basis van de
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en heeft een looptijd tot 2024. U
kunt de MRA Agenda lezen in een pdf-formaat en in de vorm van een e-magazine.
Op de pagina op de MRA-website over de MRA Agenda vindt u alle informatie over
de agenda en de voortgangsmonitor.
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Het eerstvolgende bericht aan raden en Staten wordt volgende maand verzonden.
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
Emiel Reiding - Directeur MRA
e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl
06 - 39 36 20 77
*) De 34 deelnemers van de MRA zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Amsterdam, Almere, Lelystad, Blaricum, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, EdamVolendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Bloemendaal,
Haarlem, Heemstede, Zandvoort, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de Vervoerregio
Amsterdam.
**) De 7 deelregio’s zijn: Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek,
IJmond, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland.
Dit digitale ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt maandelijks, met uitzondering van de
zomermaanden.
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Bijlage bij verslag agendapunt 6 AM raadsledenplatform dd 30 september 2020
Groslijst (30 september 2020)














Schiphol (vast agendapunt)
Evaluatie AM Raadsledenplatform - AFVOEREN
Gevolgen Coronacrisis
Verstedelijkingsstrategie
Evaluatie MRA – Samenwerkingsafspraken
Luchtvaartnota
Participatie
hoe doen gemeenten dat nu bij grote projecten en in relatie tot de Omgevingswet? Zijn er
goede voorbeelden te noemen hoe bij stedelijke projecten omwonenden/geïnteresseerden
op het juiste moment (tijdig) en inhoudelijk (kennis van de eigen omgeving) worden
betrokken?
Welke raden geven gehoor aan de oproep 'Raden in verzet'?
https://www.zoetermeer.nl/gemeenteraad/raden-inverzet_48624?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=radeninverzet"
MRA Invest, hoe staan de AM gemeenten hier tegenover, is dit plan al besproken in de diverse
gemeenteraden en welke gemeenten hebben al besloten om wel/niet te participeren.
Arbeidsmarkt
Economische diversificaties
Glastuinbouw

