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Onderwerp

Voorstel voor de versteviging van de MRA samenwerking

Geachte raads- en Statenleden en bestuurders in de Metropoolregio Amsterdam,
Met groot genoegen sturen wij u het voorstel voor de versterking van onze
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Een voorstel waarmee wij hopen onze
regionale samenwerking meer vanuit gedeelde inhoudelijke ambities en gezamenlijke
kracht te kunnen besturen. Een metropoolregio van grote klasse.
Dit voorstel is het resultaat van intensieve voorbereiding door de transitiecommissie en
overleg tussen de transitiecommissie en de regiegroep. Aanleiding voor het voorstel is
de evaluatie uit 2019, de scenariobijeenkomsten die met Ben Verwaayen zijn doorlopen,
en een reeks informele gesprekken met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de
platforms en partners uit de Amsterdam Economic Board. Na verwerking van alle input
hebben de leden van de Regiegroep na een extra bijeenkomst en een schriftelijke ronde
de gelegenheid genomen om het voorstel van de transitiecommissie verder aan te
scherpen. Eerder hebben wij u over dit proces om te komen tot een voorstel in de brief
van 12 januari jl. geïnfomeerd.
De transitiecommissie heeft haar best gedaan zorgvuldige formuleringen te kiezen en
daarmee recht te doen aan de opvattingen en belangen van de verschillende
gesprekspartners. Uiteindelijk hebben wij keuzes gemaakt waarvan wij veronderstellen
dat die zo veel mogelijk aan de wensen van alle MRA-deelnemers tegemoet komen.
Voor ons staan draagvlak en transparantie, maar ook daadkracht en resultaatgerichtheid
voorop.
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Het is een voorstel om te komen tot een nieuwe sterke Metropoolregio Amsterdam met
een sterke democratische controle. Dit voorstel is niet het eind van een traject, maar de
start. Het vraagt nog om nadere uitwerking; hier gaan we als transitiecommissie de
komende maanden enthousiast mee verder. De komende periode wordt dit voorstel
uitgewerkt in Samenwerkinsgafspraken. Voordat we als transitiecommissie deze
Samenwerkingsafspraken opstellen vinden we het van groot belang om van alle
deelnemers, juist ook van raads- en Statenleden, te horen wat men van het voorstel
vindt.
We verzoeken de college dan ook om over het voorstel met de raads- of Statenleden het
gesprek te voeren in de komende consultatieperiode.
We nemen u graag verder mee in het proces van consultatie, Samenwerkingsafspraken
en vaststelling, zoals we dat gezamenlijk de komende maanden gaan doorlopen. Dit
proces ziet er tot na de zomer als volgt uit:
Tot 5 mei 2021 - Consultatie
Het voorstel van de transitiecommissie ligt vanaf heden ter bespreking bij alle colleges,
raden en Staten.
U wordt verzocht zich uit te spreken over het voorstel. De reacties kunnen tot 5
mei 2021 worden ingediend.
Tevens wordt u vriendelijk verzocht met uw planninng voor de komende
maanden rekening te houden met een moment van definitieve goedkeuring van
de nog op te stellen Samenwerkingsafspraken.
In de komende week benadert de MRA directie uw bestuursadviseurs met de
vraag of er behoefte is aan ondersteuning in het door u te doorlopen traject.
Tijdens deze periode is het mogelijk om gebruik te maken van:
Deelregionale (digitale) bijeenkomsten over het voorstel voor raads- en
Statenleden met de voorzitter van de MRA en andere leden van de
transitiecommissie. U wordt hierover op korte termijn nader geïnfomeerd.
Leden van de transitiecommissie, die op verzoek van colleges, raden of Staten
het voorstel kunnen toelichten.
Een op de MRA-website te vinden Q&A over het voorstel en het proces.
Uiterlijk medio mei 2021 - Transistiecommissie
De commissie bespreekt alle inbreng van colleges, raden en Staten, en verwerkt deze tot
het definitieve voorstel voor de Samenwerkingsafspraken.
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Uiterlijk 21 mei 2021 – Extra regiegroep
De regiegroep behandelt het voorstel voor de Samenwerkingsafspraken en stelt deze in
concept vast. Direct daarna geeft de Regiegroep het voorstel voor de
Samenwerkingsafspraken vrij ter behandeling en ter goedkeuring door de colleges,
raden en Staten.
Tot eind juni - Periode goedkeuring van Samenwerkingsafspraken door colleges, raden en
Staten
We vragen de colleges, raden en Staten vóór eind juni een bespreking en (zo mogelijk)
vaststelling van de Samenwerkingsafspraken in te plannen.
Eind juni - Extra Regiegroep
De Regiegroep neemt alle reacties op het verzoek van goedkeuring door colleges, raden
en Staten in ontvangst en meldt daarna de formele bekrachtiging van de
Samenwerkingsafspraken aan alle deelnemers.
Na de zomer
De eerste bijeenkomst van de nieuwe MRA raadtafel wordt in september
gepland. Dan wordt de nieuwe MRA raadtafel verder geconcretiseerd.
Voorbereidingen voor deze eerste bijeenkomst worden direct na medio juni
gestart en ondersteund door de MRA directie.
Op een feestelijke (en inhoudelijk interessante) wijze wordt aandacht besteed
aan het door alle deelnemers ondertekenen van de nieuwe afspraken. De exacte
vorm hiervan hangt af van wat er dan, gegeven Corona, mogelijk is.
Aan de basis van een goede samenwerking ligt vertrouwen en elkaar kennen. We
beseffen dat elkaar ontmoeten en elkaar spreken hiervoor ontzettend belangrijk is. Juist
in de huidige tijd is dit lastig. Door de maatregelen die tot op de dag van vandaag nodig
zijn om het coronavirus te bestrijden, treffen we elkaar inmiddels al bijna een jaar vrijwel
uitsluitend digitaal. Dat bemoeilijkt ons aller werk, maar maakt het niet onmogelijk.
Uiteraard hopen we dat in de loop van het jaar steeds meer mogelijk wordt, en dat we
elkaar ook fysiek weer gaan ontmoeten.
We sluiten als transitiecommissie graag aan bij bijeenkomsten die u (al dan niet
deelregionaal) organiseert om het voorstel te bespreken, zodat we waar nodig kunnen
toelichten welke keuzes we hebben gemaakt en waarom we die hebben gemaakt.
Digitaal zolang dat moet, fysiek zodra het weer veilig kan.
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Tot slot treft u bij als bijlage het persbericht dat gelijktijdig met deze mail naar de media
is verzonden.
Met vriendelijke groet,
De leden van de transitiecommissie,
Arthur van Dijk
Femke Halsema (voorzitter)
Thijs Kroese
Gerard Kuipers
Leen Verbeek
Franc Weerwind
Emiel Reiding (secretaris)
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