Kort verslag van de bijeenkomst van de Raadtafel32
Aanwezig: Annette de Vries (ProvNH), Anouk Gielen (ProvNH), Sven van der Burg (Almere),
Romkje Mathkor (Zaanstad), Emile Karregat (Edam-Volendam), Sharon de Lely (ProvFL), Renzo
Kalk (ProvFL), Rolf Polak (Uithoorn), Wim Advokaat (Diemen), Hein Stulemeijer (Amsterdam), Ton
van den Berg (Almere), Anneriek Verhoef (Landsmeer), Eelco Taams (Oostzaan), Karen
Schoonheim (Wormerland), Henk Grader (Purmerend), John Cocu (Almere), John Oomkes
(Haarlem), Youssef Ben Idder (Amstelveen)
En ook: Linda Mura (MRA-bureau), Arjen Overbeek (MRA-bureau), Ilknur Dönmez (MRA-bureau),
Remco van der Laan (raadsgriffier Purmerend)

Datum: 4 december 2019
Locatie: MRA-bureau in WTC Amsterdam / Strawinskylaan 1779 1077XX Amsterdam

1. Opening door de voorzitter (Emile Karregat)
Er wordt aangegeven dat er prijs op wordt gesteld om in de volgende bijeenkomst ook het
verslag van de vorige keer als agendapunt op te voeren.

2. Hoe pakken jullie het aan in je raad/Staten: Proces MRA-agenda 2.0
Vanuit raadsleden die in de AM-regio zitten, is gevraagd te mogen uitleggen hoe zij
samenwerken (onder andere in het proces van de MRA-agenda 2.0). Aanvankelijk zou mvr. van ’t
Hull-Bettink (Haarlemmermeer) dit doen, maar zij viel wegens ziekte uit. Dhr. Polak heeft verteld
hoe de AM-regio werkt als 'lichte' gemeenschappelijk regeling. Op alle niveau's (ambtelijk,
burgemeesters, griffiers, raadsleden etc.) zijn overleggen. Ook is toegelicht hoe in Uithoorn de
reactie op de MRA-agenda 2.0 als raadsinitiatief is opgepakt.

Overige inbreng:
In Zaanstreek-Waterland is door de colleges gewerkt aan een gezamenlijke reactie. De raden zijn
hier niet expliciet bij betrokken en hebben pas op het laatste moment gelegenheid om iets te
vinden van het gezamenlijk standpunt. Wel is het in de regionale raadsledenbijeenkomsten aan
de orde geweest.
In Gooi en Vechtstreek is er gewerkt aan een gezamenlijke reactie via de lijnen van de
gemeenschappelijke regeling.
In Haarlem begint de MRA voor het eerst pas te leven. Er is geen initiatief om met een reactie te
komen. Wel staat regionale samenwerking door middel van de MRA mede door toedoen van een
actieve wethouder voor het eerst op de agenda.
In Almere is de raad goed betrokken geweest door informatiesessies in de carrousels.

In Flevoland was de insteek dat het college zelf een reactie zou geven. Het is wel in de Staten
besproken.
In Noord-Holland is er een goede inhoudelijke behandeling van GS aan de Staten aangeboden en
de bespreking daarvan was vruchtbaar.

Hoe gaat het verder met de MRA-agenda 2.0 na de zienswijzeperiode?
Ilknur Dönmez vertelt de verdere activiteiten die worden ondernomen. Het document met
wensen en opvattingen gaat naar de agendacommissie van de MRA.
Daarna krijgen de colleges de definitieve MRA-agenda 2.0 ter vaststelling. Het volgende punt is
daarna het congres. Daar zal de MRa-agenda 2.0 gelanceerd worden. Ondertussen
zullen bestuurlijke trekkers aan de gang gaan om uitvoeringsplannen maken.

Algemeen beeld:
Ondanks de grote verscheidenheid aan wijzen waarop de gemeenten werken in hun deelregio's is
het algemene beeld, dat er meer uitgehaald had kunnen worden. Er wordt aangegeven, dat de
deelnemers aan de Raadtafel32 eerder conclusies hadden kunnen trekken uit de tijdsplanning die
door het MRA-bureau is gecommuniceerd. Ter informatie wordt een onlangs gegeven presentatie
in Lelystad aan de deelnemers van deze bijeenkomst rondgestuurd (gedaan op 5 december).

3. Betrokkenheid bij MRA-congres 2020
De Raadtafel32 bespreekt een eerste opzet van het programma van het congres op 17 april 2020.
De beoogde locatie leent zich bij uitstek voor zowel plenaire als deelsessies. Er wordt
afgesproken om op een later tijdstip te brainstormen over de bijdrage van de Raadtafel32 aan het
congres. Op 15 januari 2020 om 19:30 uur komt de Raadtafel extra bijeen in een korte
bijeenkomst.

4. Raadtafel32: naamstelling en huishouding
- De definitieve naam wordt: MRA Raadtafel.
- We zoeken 1 of 2 raadsleden die naast Romkje Mathkor en Emile Karregat (beiden uit
Zaanstreek-Waterland) willen meedraaien in het voorbereidingsgroepje van de MRA Raadtafel.
De deelnemers, die willen plaatsnemen in het voorbereidingsgroepje komen bij voorkeur niet uit
Zaanstreek-Waterland en mogen zich melden bij ondergetekenden. Dat geldt ook griffiers.
Daarvoor is één vacature naast de griffier van Purmerend. Graag aanmelden voor 1 januari.

5. Data voor 2020
Naast de afspraak om in januari 2020 bijeen te komen voor de voorbereiding op het MRAcongres, zullen in 2020 nog ten minste 3 bijeenkomsten van de MRA Raadtafel worden gepland.

Daarbij zal in het voorjaar gekeken worden naar een themabijeenkomst om inhoudelijk te worden
bijgepraat.
Er wordt tevens gekeken naar andere vergaderdagen dan de woensdag, al zal dit onmogelijk
iedereen altijd blij kunnen maken.

6. Rondvraag
Klopt het dat er gewerkt wordt aan een visie op de MRA? Ja, er is een groepje ambtenaren onder
leiding van een paar bestuurders bezig. Dit gaat buiten de reguliere overleggen van de MRA om.
Dit onderwerp ligt in handen van de regiegroep MRA.

