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Beschrijving proces Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam versie 15 oktober 2021
1. Evaluatie 2019: behoefte aan andere governance voor MRA
Uit het in 2019 opgestelde evaluatierapport “Meer richting en resultaat” is gebleken dat de
bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA) tekort schiet. Deze is te
versplinterd en te fragmentarisch. Ook eigenaarschap, leiderschap, daadkracht, een gezamenlijke
opvatting over wat voor regio de MRA wil zijn en een eensgezind beeld over de opgaven ontbreken.
Er is sprake van teveel bestuurlijke drukte en te weinig slagvaardigheid en resultaat.
Eén van de aanbevelingen in het evaluatierapport is te komen tot een gedragen visie voor de MRA
inclusief een passende structuur voor samenwerking.
2. December 2020: Verwaayen adviseert slankere organisatiestructuur
De uitkomsten van de evaluatie waren aanleiding om aan adviseur/strateeg Ben Verwaayen advies
te vragen hoe dit veranderd kan worden. Hiervoor heeft hij een aantal sessies georganiseerd met
de burgemeesters en de twee Commissarissen van de Koning. Tijdens de State of the Region op 2
december heeft hij zijn advies gepresenteerd. Verwaayen stelt voor om te komen tot een slankere
organisatiestructuur. Dit zorgt voor snellere besluitvorming en meer daadkracht dan de huidige
structuur die vooral gebaseerd is op deelregionale vertegenwoordiging.
3. Maart 2021: Transitiecommissie maakt voorstel op basis van advies Verwaayen
Op 10 december besloot de Regiegroep om een transitiecommissie in te stellen om Verwaayens
advies uit te werken in een duidelijk profiel voor de MRA (ambitie en doelstellingen) en een
voorstel te doen voor het versterken van de samenwerking. Op 9 maart heeft de
Transitiecommissie een voorstel op hoofdlijnen aan de colleges, raden en Staten van de MRA
toegezonden met de vraag om hierop te reageren.
4. April 2021: Reactie Colleges, raden en Staten advies op hoofdlijnen
De colleges in onze deelregio konden zich vinden in het voorstel van de Transitiecommissie en
vonden dit een goede basis voor nadere uitwerking. U heeft naar aanleiding van dit voorstel
opgemerkt graag eerder betrokken te willen worden. Door middel van een amendement is o.a. ook
aangegeven dat bij een nadere uitwerking van het voorstel meer tijd nodig is voor het doorgronden
hiervan. Verder waren er zorgen over de democratische legitimiteit van de MRA. De gemeenteraden
van Almere en Lelystad uitten vergelijkbare zorgen. In meerdere deelregio’s van de MRA werden
soortgelijke reacties gegeven. In de bijlage treft u de deelregionale reactie aan die naar aanleiding
van het voorstel van de Transitiecommissie aan de MRA is verzonden.
5. Juni 2021: Sessies voor raden en Staten
In de maand juni zijn door de MRA vier sessies georganiseerd, waarvoor raden en Staten
uitgenodigd werden om vooraf inbreng te leveren voor de nu voorliggende
Samenwerkingsafspraken
6. Juli 2021: Transitiecommissie vraagt om oordeel Regiegroep
De Transitiecommissie heeft de diverse reacties vanuit de deelregio’s en uit de sessies voor raden
en Staten besproken. En betrokken bij het opstellen van de nu voorliggende
samenwerkingsafspraken. Er is gediscussieerd over de vraag of de nieuwe governance gebaseerd
moet zijn op het principe van vertegenwoordiging. Of dat juist gekozen wordt voor een slank en
zakelijk bestuur, waarin niet iedere bestuurder aan tafel zit. Vanwege het ontbreken van een
gedeeld standpunt is besloten om de Regiegroep op 7 juli hierover een besluit te laten nemen.
Een meerderheid in de Regiegroep gaf de voorkeur aan een bestuur gebaseerd op
vertegenwoordiging. In onze deelregio bleek tijdens het bestuurlijk overleg van de deelregio op 30
juni -naast zorg over de snelheid van het proces- juist een voorkeur voor het oorspronkelijke
voorstel van de Transitiecommissie, waarin wordt uitgegaan van een slankere organisatiestructuur.
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7. September 2021: Beeldvormende sessie op 1 september geeft ruimte voor voorkantsturing
Door een beeldvormende sessie in de Commissie EMS op 1 september is er ruimte voor de door uw
Staten gewenste sturing aan de voorkant.
8.

September 2021: 15 september vaststelling concept-afspraken en opstellen en verzenden
reactie
Op 15 september zijn de Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam concept d.d. 12 juli
door Provinciale Staten vastgesteld. Reactie op de Samenwerkingafspraken wordt verzonden naar
de MRA.
9.

Oktober 2021: Bespreking reacties tijdens Regiegroep van 8 oktober en vaststelling
definitieve Samenwerkingsafspraken door college op 26 oktober
Op 8 oktober bespreekt de Regiegroep de reacties van alle deelnemers op de
Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam concept d.d. 12 juli. Op 15 oktober worden de
definitieve Samenwerkingsafspraken verzonden naar colleges, raden en staten met het verzoek om
deze door de colleges te laten vaststellen. En door raden en staten te laten bekrachtigen voor 10
december a.s.
Op 26 oktober stelt het college van Gedeputeerde Staten de definitieve samenwerkingsafspraken
vast en besluit tevens om deze na 1 jaar te evalueren. Bij het inrichten van de evaluatie betrekken
zij Provinciale Staten.
10. November 2021: Bespreking definitieve samenwerkingsafspraken tijdens cie. EMS
Het college van Gedeputeerde Staten heeft een verzoek ingediend bij de Procedurecommissie om
de definitieve samenwerkingsafspraken tijdens een beeldvormende/oordeelsvormende sessie voor
te leggen aan Provinciale Staten
11. December 2021: Bekrachtiging definitieve samenwerkingsafspraken door Provinciale Staten
Het college van Gedeputeerde Staten heeft een verzoek ingediend bij de Procedurecommissie om
de definitieve samenwerkingsafspraken door Provinciale Staten te laten bekrachtigen op 8
december.
Het komende jaar (2022) beschouwt de MRA als een overgangsjaar, waarbij vooral gekeken wordt
hoe de werkafspraken in de praktijk uitpakken. Mocht blijken dat het toch handiger en wenselijk is
om op sommige onderdelen nog wijzigingen aan te brengen dan gaat het netwerk daarover in
gesprek.
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