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LET OP: het is nog onzeker of deze bijeenkomst fysiek kan plaatsvinden ivm Corona. Het
verzoek is om rekening te houden met reistijd in uw agenda, zodat u in de gelegenheid bent
om aanwezig te zijn mocht dit mogelijk zijn in relatie tot de dan geldende maatregelen

Agendapunten
1. Opening en mededelingen
 Globale begroting 2022 – normaal gesproken zou in de Regiegroep van
april de globale begroting voor 2022 worden vastgesteld. Door het
proces van de versterking van de MRA-samenwerking zal de begroting
qua onderverdeling echter aan (grote) veranderingen onderhevig zijn.
Daar is nu nog geen concreet zicht op: deze hangen samen met hoe het
voorstel van de Transitiecommissie verder wordt uitgewerkt, een
proces waaraan in de komende maanden vorm zal worden gegeven.
Voor 2022 zal daarom geen globale begroting worden opgesteld. Vlak
voor de zomer zal een uitgewerkte begroting en werkplan voor volgend
jaar worden opgesteld, die in de Regiegroep van oktober zal worden
vastgesteld
2. Versterking MRA-samenwerking (bijlage 2a - nazending)
Bijlage 2a zal kort voor de Regiegroepbijeenkomst worden nagezonden
Terugkoppeling door de leden van de transitiecommissie over de laatste stand
van zaken wat betreft de versterking van de MRA-samenwerking. Ook is er
gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen tot nu toe met de consultatieronde
voor de prioriteiten, de nieuwe governance. Daarnaast is in bijlage 2a een eerste
voorstel opgenomen voor de opzet van de nieuwe samenwerkingsafspraken,
waarin straks de versterkte MRA-samenwerking wordt vastgelegd.
Bespreekpunten en gevraagde afspraken:
2.1 Kennis te nemen van de laatste stand van zaken wat betreft de
versterking van de MRA-samenwerking

2.2 Uitwisseling van ervaringen met de consultatieronde
2.3 Te reflecteren op het eerste voorstel voor de opzet van de nieuwe
samenwerkingsafspraken, en waar gewenst aanvullingen en
suggesties aan te dragen

Hamerstukken:
3. Vaststelling verslagen van de Regiegroep van 30 oktober en de extra
Regiegroep van 10 december 2020 (bijlage 3a, 3b)
Ter vaststelling de verslagen van de Regiegroep van 30 oktober 2020 en de extra
bijeenkomst van de Regiegroep van 10 december 2020.
Gevraagde afspraak:
3.1 Vaststelling van het verslag van de Regiegroep MRA van 30 oktober
2020
3.2 Vaststelling van het verslag van de extra bijeenkomst van de
Regiegroep van de MRA van 10 december 2020
4. Verantwoording 2020 (bijlage 4a)
In bijlage 4a de financiële en inhoudelijke verantwoording over het jaar 2020.
Het MRA Werkplan en Begroting was voor 2020 nog opgesteld aan de hand van
de oude MRA Agenda. De verantwoording is daarom ook nog volgens die
indeling opgezet.
Gevraagde afspraak:
4.1 Vaststelling van de verantwoording over 2020
5. Rondvraag en sluiting

