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Statencommissie EMS 
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MRA wensen en opvattingen werkplan 2021 en 
begroting 2021 

Datum beeldvorming 
 

19 augustus 2020 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Feitelijk informeren en voorbereiden op 
besluitvorming over genoemde stukken in PS. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De MRA begroting is besproken binnen de MRA en 
zal in de Regiegroep van 30 oktober worden 
vastgesteld. Staten en raden worden in de 
gelegenheid gesteld hun wensen en opvattingen te 
geven, conform het MRA convenant 2020-2024 
‘Versterking samenwerking MRA’.  

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
 

GS en de ambtelijke organisatie zijn gevraagd de 
afwegingen die gemaakt zijn nader toe te lichten. 
Immers na april hebben de agendacommissie MRA 
en de platforms MRA in het licht van de nieuwe 
MRA agenda de eerdere globale begroting 
uitgewerkt in een concreet werkplan en begroting 
voor 2021. 
De sinds april  beschikbaar gekomen  nieuwe MRA 
agenda is vertaald naar werkplan en begroting. Het 
bestuurlijke gesprek is gevoerd over welke 
investeringen nodig zijn voor welke 
uitvoeringslijnen. 
 
 
 
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

60 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

Eerder behandeling door PS was de MRA begroting 
en de jaarverantwoording 2019 in april 2020. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

De stukken voor de regiegroep van 30 oktober 2020 
worden eind juni aangereikt aan de staten en aan 
GS. Ook de MRA-agenda wordt toegevoegd. Evenals 
de verantwoording 2019 waarin een beeld wordt 
gegeven welke resultaten door de MRA opgeleverd. 
NB Op moment van afronden van deze memo voor 
de bundel is de MRA informatie voor 30 oktober a.s. 

 
 
 
13 augustus 2020 
 
SGR 
 
MRA wensen en opvattingen werkplan 2021 en begroting 2021 
 
 

 
2629925 

 

https://intranet.flevoland.nl/getattachment/6af4538a-06ce-48a0-a1c9-8df72834c72f/Beeldvorming-Stroomschema.pdf
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nog niet door de griffie ontvangen. NB Dat is kort 
voor het zomerreces gebeurd. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

GS, Ambtelijke organisatie  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja/nee NB De MRA agenda raakt de portefeuille van 
meerdere gedeputeerden. 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

September 23: oordeelsvorming commissie 
16 september: deelregio bijeenkomst Lelystad-
Almere 
Oktober 21: besluitvorming in PS 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Brief aan colleges MRA – Start uitvoering MRA Agenda 2.0 2596961 ja 

http://mraagenda.metropoolregioamsterdam.nl/ - ja 

Stukken MRA begroting op hoofdlijnen (zie commissie EMS van 15 april 2020): 

Statenvoorstel MRA Regiegroep 3 april 2020 

Mededeling begroting MRA d.d. 9 april 2020 

 

2563564  

2588100  

 

ja 

ja 

Binder MRA 30 oktober 2020 2634765 ja 

 
 
 
  

http://mraagenda.metropoolregioamsterdam.nl/

