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Onderwerp Termijnagenda 2023 

 

Geachte deelnemers van de MRA, 

 

 

Met gepaste trots stuur ik u namens het Bestuur van de MRA de Termijnagenda voor het 

jaar 2023. De Termijnagenda is een van de nieuwe producten die voortkomt uit de 

Samenwerkingsafspraken die we gezamenlijk hebben vastgesteld. 

 

De Termijnagenda is een informatief document, waarin we de belangrijkste 

gesprekspunten voor 2023 hebben opgenomen en in beeld hebben gebracht wanneer u 

van ons welke formele documenten kan verwachten. Het document heeft als doel om de 

raden en Staten van de MRA-deelnemers goed te informeren over wat er komend jaar 

gaat spelen, om ze zo beter in staat te stellen hierover tijdig het gesprek aan te gaan met 

de bestuurders die hen vertegenwoordigen in de verschillende MRA-gremia.  

 

Het is goed mogelijk dat de Termijnagenda nog gaat wijzigen. Voor met name de 

tweede helft van komend jaar is het nog lastig om precies de onderwerpen aan te geven 

die dan gaan spelen. Maar door actualiteiten of voortschrijdend inzicht is het ook 

mogelijk dat in het eerste deel van het jaar al andere onderwerpen boven komen. We 

zullen daarom de Termijnagenda actualiseren. In ieder geval in het voorjaar, als ook de 

Voortgangsnota verschijnt, maar indien nodig of wenselijk vaker. 

 

Door het informatieve karakter van het document en het feit dat deze nog verder zal 

worden aangevuld en mogelijk zal worden gewijzigd kan de vraag gesteld worden of het 

handig is om een procedure van wensen en opvattingen te hanteren voor dit document. 

Dit hebben we echter wel zo afgesproken in de Samenwerkingsafspraken. Het Bestuur 
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heeft daarom de MRA Raadtafel om advies gevraagd. Zij hebben geadviseerd om voor 

dit overgangsjaar de afspraken uit de Samenwerkingsafspraken te volgen, en wel een 

procedure van wensen en opvattingen te hanteren. Bij de evaluatie van het 

overgangsjaar kan dan worden bekeken of dit wenselijk is, of dat de procedure toch 

moet worden aangepast.  

 

Als Bestuur gaan we graag in dit advies mee. We bieden u daarom de Termijnagenda bij 

deze aan om wensen en opvattingen te formuleren. Uw wensen en opvattingen kunt u 

meegeven aan de bestuurder die u vertegenwoordigt in de Algemene Vergadering, ter 

bespreking in de bijeenkomst van 24 maart 2023. 

 

Wij vertrouwen erop dat de Termijnagenda als instrument zal bijdragen aan een betere 

informatiepositie van de raden en Staten, en hopen dat zij zal bewerkstelligen dat het 

gesprek in uw raad of Staten met uw bestuur nog vaker en constructiever gevoerd zal 

worden. Daardoor kunnen we nog effectiever samenwerken, en gezamenlijk meer 

resultaten boeken voor onze inwoners.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Femke Halsema, 

Voorzitter van het MRA Bestuur 
 

 


