AGENDA
Overleg:
Datum:
Locatie:
Tijd:

Regiegroep Metropoolregio Amsterdam
10 oktober 2018
MRA Bureau, Willem-Alexander en Maximazaal
10.00 – 11.30 uur

Agendapunten:
1. Opening en mededelingen
2. Overzicht van de nieuwe samenstelling van de bestuurlijke gremia van de MRA
(bijlage 2a)
Nieuwe samenstelling van de Regiegroep (onder voorbehoud) en nieuwe samenstelling
van de BO’s van de Platforms en de PHO’s
Afspraakvormend:
3. Verslag Regiegroep Metropoolregio Amsterdam 13 april 2018 (bijlage 3a,3b)
Ter vaststelling bijgevoegd het verslag van de bijeenkomst van de Regiegroep van de
Metropoolregio Amsterdam van 13 april 2018. Een publicatieversie van dit verslag is reeds
openbaar gemaakt direct na de bijeenkomst van de Regiegroep op 13 april. Deze is ter
volledigheid ook toegevoegd als bijlage 3b.
Gevraagde afspraak:
3.1 Vaststelling van het verslag van de Regiegroep MRA van 13 april 2018
4. MRA Werkplan en Begroting 2019 (bijlage 4a)
Conform de afspraken uit het convenant wordt in oktober van elk jaar het MRA Werkplan
en Begroting voor het volgende jaar vastgesteld. Dat bestaat uit een overzicht van de
activiteiten die het komende jaar globaal gaan worden uitgevoerd, en een uitgewerkte
begroting, waarvoor de voorjaarsnota die in april is vastgesteld de basis vormt.
Gevraagde afspraken:
4.1 Het MRA Werkplan en Begroting 2019 vast te stellen
4.2 Het MRA Werkplan en Begroting 2019 openbaar te verklaren, en daarmee
vrij te geven voor publicatie op de website
5. Werkwijze Convenant (bijlage 5a)
Op 1 januari 2017 is de hernieuwde MRA samenwerking van start gegaan, met het
Convenant als basis. In het Convenant is bij een aantal punten aangegeven dat deze nog
nader uitgewerkt dienen te worden. Daarnaast is gedurende het afgelopen jaar ook
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gebleken dat een aantal punten uit het Convenant nadere uitwerking of werkafspraken
behoeven. Er is daarom (in bijlage 5a) een werkwijze omschrijving gemaakt van het
Convenant, waarin voor een aantal onderdelen nader uit is gewerkt hoe hier in de
dagelijkse werk praktijk mee wordt omgegaan.
Gevraagde afspraken:
5.1 De vaststelling van het document Werkwijze Convenant, als uitwerking van
het eerder vastgestelde MRA Convenant
5.2 Het openbaar verklaren van de notitie ‘Werkwijze Convenant’, en daarmee
vrij te geven voor publicatie op de website
6. Onderzoeksopdracht deelregionale samenwerking (bijlage 6a)
De samenwerking in de MRA is een informele samenwerking vanuit de inhoud. Die inhoud
is veelal belegt bij de Platforms en PHO’s, en deze zijn georganiseerd via deelregionale
vertegenwoordiging. Samenwerking in de deelregio’s is daarom essentieel. Deze
samenwerking in de deelregio’s functioneert niet overal hetzelfde en loopt nog niet overal
even goed. Bijgaande onderzoeksopdracht voorziet in een onderzoek naar hoe de
deelregionale samenwerking in de MRA deelregio’s momenteel functioneert, wat hier
wellicht aan versterkt zou kunnen worden, en wat de deelregio’s van elkaar kunnen leren.
Gevraagde afspraken:
6.1 De Agendacommissie opdracht te geven om het onderzoek uit te laten
voeren, en over de uitkomsten te rapporteren in de eerste Regiegroep na
afronding van het onderzoek
7. Proces en voortgang nieuwe MRA Agenda (bijlage 7a)
In bijlage 7a is een overzicht opgenomen van het proces (en de voortgang daarvan) voor
het tot stand komen van de nieuwe MRA Agenda. Daarbij is ook aandacht voor de rol dat
het MRA Congres van 19 oktober 2018 daarin speelt.
Gevraagde afspraken:
7.1 Het proces voor het opstellen en vaststellen van een nieuwe MRA Agenda
vast te stellen

Meningsvormend:
8. Inhoudelijke presentatie: MRA Programma Bouwen en Wonen
Inhoudelijke presentatie over het MRA Programma Bouwen en Wonen, de
versnellingsopgave van de woningbouw, en inhoudelijke verbanden met andere MRA
opgaven als mobiliteit/bereikbaarheid, circulaire economie en de energietransitie.
9. Rondje langs de velden n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen
Rondje langs de aanwezigen voor de laatste stand van zaken met betrekking tot de
vorming van de nieuwe colleges.
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10. Relatie tussen Europa Strategie en MRA Agenda (op verzoek van de vorige
Regiegroep)
PM (ivm aanstelling nieuwe ambtelijk trekker Europa Strategie)
Bespreekpunten:
10.1 PM
Ter kennisname:
11. MRA Actieagenda Update (bijlage 11a)
In bijlage 11a is een overzicht opgenomen van de voortgang van de uitvoering van de MRA
Agenda.
12. MRA planning 2018/2019 (bijlage 12a)
Overzicht van de belangrijke data (voor zover bekend) voor de Metropoolregio
Amsterdam van 2018 en 2019
13. Rondvraag

Openbaarheid stukken:
Voorstel is om de volgende bijlagen van deze vergadering van de Agendacommissie openbaar te
verklaren, en daarmee vrij te geven voor plaatsing op de website. De overige stukken worden dus
niet openbaar gemaakt.
-

Het document Werkwijze Convenant (bijlage 5a)
Het document Proces en voortgang nieuwe MRA Agenda (bijlage 7a)

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

Het verslag van de Regiegroep van de MRA van april 2018 (bijlage 3a)
De stukken behorende bij het MRA Werkplan en Begroting 2019 (bijlage 4a)
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