Raadtafel32, verslag d.d. 9 december 2019 aan PS N-H
Op woensdag 4 december jl. was er weer een bijeenkomst van Raadtafel32.
De uitnodiging hiervoor is naar de griffiers verzonden met het verzoek deze aan te bieden aan de
raads- en Statenleden.
Agenda
1. Hoe pakken jullie het aan in je raad/Staten: Proces MRA-agenda 2.0
De raden en Staten hebben de concept-MRA-agenda 2.0 toegezonden gekregen.
- Hoe gaat de MRA verder als de raden/Staten hun reacties hebben ingestuurd? Toelichting
projectleider nieuwe MRA Agenda.
- Hoe staat het ervoor met de behandeling in jouw raad/Staten? Brengt de raad wijzigingen aan in
het concept van het college (evt. door middel van moties/amendementen)? Wordt de evaluatie ook
geagendeerd en besproken (waarom wel; waarom niet)?
Ter vergadering:
Het grootste deel van de vergadertijd werd besteed aan de stand van zaken rond de behandeling van
de concept MRA-Agenda 2.0 in de raden en Staten. Dit blijkt heel verschillend te zijn per
raad/regio/Staten. De ene raad komt helemaal niet toe aan de behandeling van deze Agenda, andere
raden hebben een eigen zienswijze gemaakt en presenteren die aan B&W, sommige zoals de Staten
van N-H hebben aan de hand van een concept-reactie van B&W/GS in de commissie gedebatteerd en
wijzigingen/aanvullingen meegegeven aan de colleges. Vanuit de provincie N-H hebben we
aangegeven hoe de informatieverstrekking MRA vanuit GS naar PS verloopt en dat PS hierover
tevreden is.
In januari 2020 worden alle reacties verzameld door het MRA-bureau en verwerkt in een
beslisdocument. Dit document komt eind januari in de MRA Agendacommissie. Begin februari 2020
wordt de definitieve Agenda toegezonden aan de colleges ter vaststelling. Vervolgens wordt de
Agenda concreet uitgewerkt en uitvoeringslijnen geïmplementeerd in een jaarplan. Na een jaar
wordt geëvalueerd wat werkt en wat niet.
2. Betrokkenheid bij MRA-congres 2020
Op vrijdag 17 april 2020 zal er weer een MRA-congres worden georganiseerd. Voor dit congres zijn
zowel bestuurders, stake-holders als raadsleden uitgenodigd. Vanuit het MRA-bureau wordt een
doorkijkje gegeven naar het programma. Mogelijke onderwerpen: Verstedelijkingsstrategie op
contouren, evaluatierapport MRA, MIRT, Invest-MRA, Triple Helix, MRA Agenda 2.0. De Raadtafel32
wordt uitgenodigd om hierover mee te denken. Tevens wordt het voorstel gedaan om als
Raadtafel32 een rol te pakken op dit congres door bijvoorbeeld een workshop te geven.
3. Raadtafel32: naamstelling en huishouding
- Naam
Vorige keer is kort stilgestaan bij de naam Raadtafel32. Er zijn per mail diverse inzendingen voor een
andere naam binnengekomen. De keuze is voor 'MRA Raadtafel'. Zonder s; verwijzend naar
raadgeven i.p.v. gemeenteraden.
- Huishouding
Het voorstel is om het voorbereidingsgroepje te verbreden. Dit bestaat nu uit twee raadsleden, een
ondersteunende griffier en de adviseur raden en Staten van het MRA- bureau. Er zijn vacatures voor
één of twee raads-/Statenleden en een griffier.
4. Data voor 2020
Exacte data moeten nog worden gezocht. Het voorstel is om:
- In februari een bijeenkomst met o.a. de concept-begroting van de MRA.

- In april congres
- In het najaar een themabijeenkomst over een nog nader te bepalen inhoudelijk onderwerp
- In 2020 nog twee bijeenkomsten in september en december te organiseren.
Verslag Annette de Vries, in samenspraak met Anouk Gielen
De MRA Raadtafel is een platform van volksvertegenwoordigers uit de raden en Staten van de
Metropoolregio Amsterdam. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over het proces van
thema's binnen het netwerk van de MRA en onderling besproken de manieren waarop diverse raden
en staten omgaan met MRA-onderwerpen.

