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Motie aansluiten bij Raadtafel32
De Provinciale Staten van Noord-Holland, bijeen op 11 november 2019, hebben kennis genomen van de
Evaluatie Metropoolregio Amsterdam (MRA) en MRA-Regiegroep (VD77);
constateren dat:
• de resultaten van de samenwerking in het verband van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn
geëvalueerd door een externe commissie;
• de samenwerking tussen overheid in MRA-verband betere regionale afstemming oplevert en
concrete resultaten;
• raads- en Statenleden tot dusverre onvoldoende grip en sturing zeggen te hebben op de MRA
samenwerking;
• een van de aanbevelingen van de commissie is dat de raden en Staten hun positie binnen de MRA
samenwerking moeten versterken;
overwegen dat:
• de MRA in de beantwoording van de reactie van gemeente Zaanstad op het concept werkplan 2019
heeft aangegeven een gedragen plan voor een klankbordgroep van Raden en Staten te zullen
ondersteunen;
• de MRA reeds ambtelijke ondersteuning biedt voor een initiatief vanuit raden, waar Statenleden ook
voor zijn uitgenodigd, bekend als “Raadtafel32”.
• diverse gemeenteraden vanuit hun midden formeel een raadslid als afgevaardigde hebben
benoemd.
• Raadtafel32 een mogelijkheid biedt om tot een gedragen plan voor een klankbordgroep vanuit
raden en staten te komen en hier verder vorm aan te geven;
zijn van mening dat:
• Provinciale Staten van Noord-Holland zich hierbij zou moeten aansluiten om haar betrokkenheid bij
de MRA via dit initiatief te versterken;
spreken hierbij uit:
• voornemens te zijn om namens P5 een vertegenwoordiger deel te laten nemen aan de Raadtafel32;
en verzoeken het Presidium:
• initiatief te nemen om een vertegenwoordiger te benoemen voor de Raadtafel32;
• deze te verzoeken verslag uit te brengen in de commissie RWK;
en gaan over tot de orde van de dag.
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De Raadtafel32 is een platform van volks vertegen waordigers 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-anderwerpen. Het is een initiatief von Romkje Mathkor en Emile
Korte gat, raadsleden in Zaanstad en Purmerend. Uit iedere raad neemt 1 vertegenwoordiger deel.

