AGENDA
Overleg:
Datum:
Locatie:
Tijd:

Regiegroep Metropoolregio Amsterdam
18 oktober 2019
KAF, Almere
11.30 – 13.30 uur

Agendapunten
Algemeen:
1. Opening en mededelingen
 …
Inhoudelijk / meningsvormend:
2. Evaluatie MRA Convenant (bijlage 2a, 2b, 2c)
Bespreking van het rapport dat de Evaluatiecommissie heeft opgeleverd over haar
evaluatie van de MRA samenwerking.
Gevraagde afspraak:
2.1 Kennis te nemen van het rapport van de evaluatiecommissie
2.2 Te bespreken in hoeverre de bevindingen en aanbevelingen overeenkomen
met het beeld van de leden van de Regiegroep, waarbij de 7 bespreekpunten
uit de oplegger de leidraad vormen
2.3 Opdracht te geven aan de Agendacommissie om een voorstel uit te werken,
zowel qua inhoud als qua proces, voor hoe de aanbevelingen van de
evaluatiecommissie te verwerken in de MRA samenwerking
3. Nieuwe MRA Agenda (bijlage 3a)
Bespreking van de conceptversie van de nieuwe MRA Agenda
Gevraagde afspraak:
3.1 Kennis te nemen van de conceptversie van de MRA Agenda, en te bespreken
in hoeverre deze overeenkomt met de opvattingen en ambities van de
verschillende MRA deelnemers

Afspraakvormend:
4. Verslag Regiegroep Metropoolregio Amsterdam 18 april 2019 en het verslag van de
extra bijeenkomst van de Regiegroep van 26 juni (bijlage 4a,4b en 4c)
Ter vaststelling bijgevoegd het verslag van de bijeenkomst van de Regiegroep van de
Metropoolregio Amsterdam van 18 april 2018. Een publicatieversie van dit verslag is reeds
openbaar gemaakt direct na de bijeenkomst van de Regiegroep op 10 oktober. Deze is ter
volledigheid ook toegevoegd als bijlage 4b. Daarnaast is ook het verslag van de
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extrabijeenkomst van de Regiegroep van 26 juni ter vaststelling bijgevoegd. Deze is
conform afspraak nog niet gepubliceerd, maar zal pas na vaststelling op de website
worden gepubliceerd.
Gevraagde afspraak:
4.1 Vaststelling van het verslag van de Regiegroep MRA van 18 april 2019
4.2 Vaststelling van het verslag van de extra bijeenkomst van de Regiegroep van
de MRA van 26 juni 2019, en het openbaar verklaren van dit verslag
5. MRA Werkplan en Begroting 2020 (bijlage 5a)
Conform de afspraken in het convenant wordt elk jaar een MRA Werkplan en Begroting
opgesteld voor het daaropvolgende jaar, waarin concreet wordt opgenomen welke acties
en resultaten voor dat jaar zijn voorzien, welke bedragen daarvoor zijn begroot en hoe dit
wordt gefinancierd. Bijgaand in bijlage 5a het MRA Werkplan en Begroting voor 2020. In
dit werkplan is conform eerder uitgesproken wensen in de Regiegroep meer aandacht
voor concrete resultaten en producten die naar aanleiding van de activiteiten in 2020
worden opgeleverd. Per actie is in 1 overzichtelijk schema samengevat waar de focus ligt,
welke resultaten dat oplevert, wat dit gaat kosten vanuit welk Platform en welke
bestuurlijke en ambtelijke trekkers er voor verantwoordelijk zijn.
Gevraagde afspraken:
5.1 Het MRA Werkplan en Begroting 2020 vast te stellen

6. Rondvraag

Openbaarheid stukken:
Onderstaande documenten zijn reeds bij het verzenden van de stukken openbaar gemaakt
(conform afspraken hierover in het Convenant):
-

Het rapport van de commissie dat de evaluatie van de MRA samenwerking heeft
uitgevoerd (bijlage 2a)
Het verslag van de Regiegroep van de MRA van oktober 2018 (bijlage 4a)
Het MRA Werkplan en Begroting 2020 (bijlage 5a)

Daarnaast zal de volgende bijlage openbaar worden gemaakt:
-

Het verslag van de extra bijeenkomst van de Regiegroep van de MRA van 26 juni (bijlage
4c)
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