
  Memo  
B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Samenwerkingsafspraken Metropoolregio 
Amsterdam 

Datum beeldvorming 
 

25 augustus 2021 

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

Peilen & toetsen 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Provinciale Staten consulteren over de concept-
samenwerkingsafspraken die door de 
Metropoolregio Amsterdam zijn opgesteld. 
Statenleden kunnen hieromtrent hun gedachten, 
wensen en ideeën meegeven aan het college van 
Gedeputeerde Staten. Het college betrekt de 
inbreng bij het opstellen van een (deelregionale) 
reactie aan de Metropoolregio Amsterdam. Uiterlijk 
30 september moet de reactie binnen zijn bij de 
Metropoolregio Amsterdam. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Door middel van een presentatie geven we inzicht 
in het proces en de inhoud: 
 
Proces 
-de concept-samenwerkingsafspraken zijn een 
vervolg op het voorstel van de Transitiecommissie 
die in april in de commissie EMS zijn besproken; 
-na verwerking van alle reacties die door Raden en 
Staten naar voren worden gebracht, wordt nog 
voor 10 december 2021 een definitieve versie van 
de samenwerkingsafspraken ter besluitvorming 
aan de Staten voorgelegd 
-voorafgaand aan besluitvorming vindt 
oordeelsvorming plaats.  
 
Inhoud 
In de presentatie lichten we beknopt toe op welke 
punten het voorstel van de Transitiecommissie 
verder is uitgewerkt.  
 

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

45 minuten 

 
 
 
28 juni 2021 
 
EBES 
 
Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam 
   
 

 
2812905 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

-In de commissie EMS van 7 april is het voorstel 
van de Transitiecommissie beeldvormend aan de 
orde geweest.  
-In de commissie EMS van 28 april is het voorstel 
van de Transitiecommissie oordeelsvormend en 
besluitvormend aan de orde geweest. Daarbij is 
een amendement aangenomen, waarvan de 
strekking was dat Provinciale Staten eerder en 
vooraf betrokken willen zijn bij de nieuwe 
governance.  
-De Metropool Regio Amsterdam heeft op 8, 9, 15 
en 16 juni werksessies georganiseerd voor Raden 
en Staten waarbij zij inbreng konden leveren voor 
de nu voorliggende concept-
samenwerkingsafspraken.  

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

De concept-samenwerkingsafspraken zijn pas na 7 
juli a.s. beschikbaar (na behandeling in de 
Regiegroep MRA van 7 juli). Daarom krijgt u ze 
aangeboden in een nazending.  

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

Gedeputeerde Fackeldey 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, gedeputeerde Fackeldey is aanwezig. 

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

-Begin oktober verstuurt de Metropoolregio 
Amsterdam de definitieve 
samenwerkingsafspraken (na vaststelling in de 
Regiegroep). De Metropoolregio Amsterdam vraagt 
om over deze definitieve samenwerkingsafspraken 
binnen 8 weken een besluit te nemen.  

-Oordeelsvorming en besluitvorming over de 
definitieve samenwerkingsafspraken wordt 
voorgesteld in de Commissie EMS van 17/25 
november en Provinciale Staten van 8 december. 

-Op 10 december vindt het Metropoolregio 
Amsterdam congres plaats. Daar wordt stilgestaan 
bij de hernieuwde samenwerking.  

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Voorstel Transitiecommissie Visie, prioriteiten en governance MRA # 2765937 Ja 
20210309Voorstel Metropool van grote klasse # 2761850 Ja 
Concept-samenwerkingsafspraken. Nazending   
  


