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Agendapunt

1.

Beslispunten

1.

De wensen voor een opdrachtformulering voor de rapporteur voor de
MRA Raadtafel te inventariseren en voorlopig vast te stellen;
2. Een rapporteur in de persoon van Statenlid Maike Müller te benoemen
voor deze resterende Statenperiode en per vergadering van de Raadtafel
een ad hoc plaatsvervanger aan te wijzen indien noodzakelijk;
3. De rapporteur de opdracht te geven de definitieve opdrachtformulering
gehoord de wensen van PS op te stellen en vervolgens voor te leggen
aan PS;
4. Bij de definitieve opdracht de opvattingen vanuit de deelregio AlmereLelystad te betrekken voor wat betreft de deelname aan de MRA Raadtafel en de nieuwe bestuurlijke samenwerkingsafspraken binnen de
deelregio.

2.

Doelstelling

3.

Eerdere behandeling

Statenvoorstel Statengriffie

De MRA Raadtafel ‘oude stijl’ (Raadtafel32) is een platform van volksvertegenwoordigers uit de raden en Staten van de Metropoolregio Amsterdam. Het Statenlid de heer Steven Vrouwenvelder woont sinds dit jaar de bijeenkomsten van
de MRA Raadtafel ‘oude stijl’ bij. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over het proces van thema's binnen het netwerk van de MRA en worden de
manieren waarop diverse raden en staten omgaan met MRA-onderwerpen onderling besproken. De MRA Raadtafel ‘nieuwe stijl’ wordt de opvolger van de
MRA-Raadtafel ‘oude stijl’.
De Raadtafel ‘nieuwe stijl’ staat beschreven in de concept Samenwerkingsafspraken waarover uw Staten hebben gesproken tijdens de commissie EMS van 1 september 2021. Op 15 september 2021 heeft uw deze samenwerkingsafspraken vastgesteld. Inmiddels zijn de definitieve Samenwerkingsafspraken door de Regiegroep opgesteld, waarover u van GS nog een apart Statenvoorstel ontvangt. Het
onderhavige Statenvoorstel loopt gelijk op met het voorstel van GS.
In zowel de concept als de definitieve samenwerkingsafspraken wordt gesproken
over de Raadtafel. Er wordt vanuit gegaan dat de Raadtafel ‘nieuwe stijl’ op 10
december 2021 tijdens de State of the Region wordt bekrachtigd. Er dienen nog
wel afspraken te worden gemaakt over wanneer deelnemers (een) afgevaardigde(n) aanwijzen die namens hun raad of Staten zitting zullen nemen in de
Raadtafel.
4. Toelichting op het voorstel

Wat gaat er in de transitieperiode nog gebeuren?
De MRA Raadtafel ‘oude stijl ‘organiseert op 3 november 2021 een bijeenkomst
voor haar leden met als doel aan de hand van enkele vragen met elkaar te onderzoeken of en hoe de ervaringen van de raadtafel ‘oude stijl’ gebruikt kunnen
worden voor de Raadtafel ‘nieuwe stijl’ vanaf 10 december 2021.
De thema’s die aan de orde komen zijn:
•
Alle raden en Staten nemen deel aan de MRA Raadtafel
•
Start van de Raadtafel
•
Benoemingen van deelnemers i.r.t. de verkiezingen (verschillende snelheden)
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•

Taak en rolopvatting van de deelnemer

Regiegroep betrekt raden en Staten bij uitwerking Raadtafel in het overgangsjaar
De provincie heeft samen met de deelregio Almere Lelystad in haar reactie op de "Samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam d.d. 12 juli 2021" aandacht gevraagd voor:
1. De onduidelijkheid die er bij raden en staten heerst over rol, positie en samenstelling van de
Raadtafel;
2. Aanscherping van de actieve informatievoorziening voor raden en staten;
3. Verdere uitwerking van de relatie tussen de verschillende gremia.
De Regiegroep erkent dat er nog veel vragen zijn over de Raadtafel (samenstelling, adviesfunctie,
vertegenwoordiging). En vindt het daarom heel belangrijk dat de raads- en statenleden in het vervolgproces actief betrokken worden bij de verdere vormgeving van de Raadtafel. Het komende jaar
beschouwt men als een overgangsjaar waarbij nog veel zaken moeten worden uitgewerkt. Ook inzake de informatievoorziening en de relatie tussen de verschillende gremia. De samenwerkingsafspraken zijn niet in beton gegoten volgens de Regiegroep. Als tijdens het overgangsjaar blijkt dat ze
aanpassing of aanvulling behoeven dan doet zij daartoe een voorstel.
Zie voor de uitgebreide reactie van de Regiegroep de bijlage “Nota beantwoording ingekomen wensen en bedenkingen d.d. 15 oktober 2021.
Wat wordt de werkwijze van de (ad hoc plaatsvervangend) rapporteur binnen de nieuwe MRA governance?
De Raadtafel heeft een adviserende rol t.a.v. processen. Het Bestuur en de Algemene Vergadering
worden geadviseerd door de MRA Raadtafel. De democratisch vertegenwoordigende organen (raden en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de Raadtafel. De democratisch vertegenwoordigende organen (raden en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de MRA Raadtafel. Ook benoemen zij een vaste vervanger, voor als het afgevaardigde lid verhinderd is. Uit een rondgang
langs statenleden is Statenlid mevrouw Müller bereid gevonden de rol van rapporteur op zich te
nemen. De heer Vrouwenvelder geeft aan te willen stoppen als deelnemer aan de MRA Raadtafel.
Voorgesteld wordt bij gebrek aan een vaste vervanger te gaan werken met een vervanger ad hoc.
De Raadtafel geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies, voorafgaand aan het traject, over
de processen die de raden en Staten aangaan, waaronder de jaarlijkse Voortgangsnota en Termijnagenda en het proces van ‘wensen en opvattingen’. Het wordt daarmee beter mogelijk om met raden en Staten het gesprek te voeren over de hoofdlijnen van de MRA-samenwerking. Meer gericht
op integraliteit in plaats van over details. De Raadtafel heeft geen inhoudelijke rol. Voor de betrokkenheid van de raden en Staten is niet alleen de Raadtafel van belang, maar ook het gesprek tussen de raden en Staten en hun eigen colleges.
De raden en Staten worden betrokken in de volgende gevallen (met verwijzing naar de paragraaf in
deel 2 waarin dit waar nodig is uitgewerkt):
-Het opstellen en vaststellen van de vierjaarlijkse MRA Agenda (2.2 uit de Samenwerkingsafspraken);
-De evaluatie van deze Samenwerkingsafspraken (2.3);
-De jaarlijkse Voortgangsnota en Termijnagenda (2.4);
-Die inhoudelijke MRA-projecten waarvoor lokale of provinciale besluitvorming nodig is (omdat het
bijvoorbeeld vastgelegd moet worden in bestemmingsplannen, of omdat de betreffende activiteit
vraagt om nadere lokale uitwerking);
-Voorstellen van het Bestuur om het proces van ‘wensen en opvattingen’ die de raden en Staten
aangaan, in te zetten (2.7);
-Punten waar de Raadtafel bespreking nodig acht.
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De relatie tussen het eigen college en raad of Staten is en blijft de basis bij het
opstellen van afspraken op MRA-schaal. Dit gesprek in eigen raad en Staten met het college is basisvoorwaarde voor het goed functioneren van het bestuurdersnetwerk. In de samenwerkingsafspraken zijn best practices opgenomen voor hoe dit gesprek te bevorderen.
De basis voor de samenwerking wordt gevormd door het draagvlak en vertrouwen van de raden en
Staten. Zij bepalen de kaders en daarmee de democratische legitimatie van de samenwerking. Onder meer door bespreking van de Termijnagenda en de Voortgangsnota kunnen zij op de kaders
bijsturen. Op het proces geadviseerd door de MRA Raadtafel. Binnen de kaders handelt het Bestuur, dat verantwoording aflegt aan de algemene vergadering. De platforms zorgen voor de inhoudelijke voortgang. De directie houdt overzicht en legt de verschillende lijnen bij elkaar, zodat vergadermomenten goed worden voorbereid.
Hoe gaat de deelregionale samenwerking eruit zien?
De transparantie wordt verder vergroot door het bespreken van MRA-thema’s tijdens periodieke
deelregionale raads- en Statenledenbijeenkomsten. De structuur voor de deelregionale samenwerking dient nog te worden uitgewerkt met betrokken partijen (besturen, volksvertegenwoordigers en
ambtelijke organisatie).
Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die de provincie heeft ingebracht bij de vaststelling van de
MRA Agenda 2.0?
Een belangrijk moment was de vaststelling de MRA Agenda voor een toekomstbestendige en evenwichtige metropool 2020 - 2024. In een mededeling (2519683) verwoordde GS de belangrijkste 5 Flevolandse speerpunten voor de MRA Agenda 2.0. In de periode van de wensen en opvattingen zijn
ambities door uw staten ingebracht. PS heeft op 18 december 2019 het Statenvoorstel en de brief
van GS aan de MRA agendacommissie op het punt van de 5 prioriteiten aangescherpt met het aannemen van een amendement B ‘wensen en opvattingen MRA-agenda 2.0’. De reactie vanuit Flevoland werd door de Regiegroep voor kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering. Deze inbreng kan mede richtinggevend zijn voor de vertegenwoordiger in de MRA Raadtafel om te rapporteren en die deel uitmaken van de opdrachtformulering. Belangrijk is daarbij de
aandacht van de rapporteur voor het optimale proces zodat uw staten op de inhoud besluiten.
5.

Commissieadvies

De commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving heeft op 17 november jl. de volgende wensen
voor de opdrachtformulering meegegeven:
De Flevolandse belangen goed borgen in de rol van de rapporteur;
Controle op de MRA voornamelijk op het proces: op tijd leveren van stukken, terugkoppeling aan PS en voorkomen van hiaten;
Toezien op de verbetering van de samenwerking binnen de MRA Raadtafel in het komende
overgangsjaar met behulp van de evaluatie MRA en met diverse gremia.
6. Bijlagen
Naam stuk:
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