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Vrijdag 25 oktober 2019
Aanbieding concept-MRA Agenda 2.0 ter consultatie

Geachte gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten,
Met deze brief ontvangt u het concept van de MRA Agenda 2.0.
Het proces om te komen tot de nieuwe MRA Agenda is vorig jaar gestart met het MRA Congres.
Afgelopen voorjaar is een discussienotitie als aanzet voor de nieuwe agenda besproken door de colleges,
en in de deelregio’s door raden en Staten. Na de zomer is een voorlopige conceptversie van de MRA
Agenda besproken in de diverse MRA-platforms en op de bestuurdersconferentie van 18 oktober. Op
basis van de reacties van de bestuurders uit alle deelregio’s van de MRA is de concept-MRA Agenda
gemaakt, die ik u nu toestuur.
Periode ‘wensen en opvattingen’ van eind oktober tot eind december 2019
Ik wil u graag verzoeken om te reageren op de concept-MRA Agenda 2.0, volgens de in het MRA
Convenant afgesproken procedure rond ’wensen en opvattingen’. Daarbij verzoek ik u ook aan te geven
welke ambities en uitvoeringslijnen voor u bestuurlijke prioriteit hebben. De periode voor het indienen
van ‘wensen en opvattingen’ sluit op vrijdag 27 december. In deze periode kunnen de colleges, raden en
Staten van alle deelnemers schriftelijk (per e-mail) hun reactie indienen bij de MRA Agendacommissie.
Hieronder schets ik u een overzicht van de data in het proces:
-

25 okt 2019 start periode ‘wensen en opvattingen’ voor MRA Agenda 2.0
01 nov 2019 MRA Raads- en Statenledenconferentie
27 dec 2019 einde periode ‘wensen en opvattingen’ voor MRA Agenda 2.0

Stappen na periode ‘wensen en bedenkingen’
Na aanpassen van de conceptversie tot definitieve MRA Agenda zetten we nog de volgende stappen:
-

februari MRA Agenda 2.0 voor vaststelling naar alle deelnemers (colleges)
17 april 2020 MRA Congres voor bestuurders, raden en Staten – lancering MRA Agenda 2.0

Relatie met de evaluatie van de MRA Governance
De Regiegroep heeft 18 oktober opdracht gegeven tot uitwerking van de aanbevelingen van de externe
evaluatiecommissie, waarbij het resultaat in februari door de Regiegroep wordt besproken. Bij het
opstellen van de concept-MRA Agenda is zo veel mogelijk rekening gehouden met de bevindingen van
de evaluatiecommissie. Naar verwachting zal de uitwerking van de aanbevelingen niet leiden tot grote
inhoudelijke wijzigingen in de MRA Agenda. Volgens gebruik wordt de MRA Agenda halverwege de
looptijd (na 2 jaar) geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen dan worden doorgevoerd.
Met vriendelijke groet,
Maaike Veeningen
MRA Agendacommissie, portefeuillehouder MRA Agenda 2.0

