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Agendapunt: 8. Presentatie Metropool Regio Amsterdam (MRA) 
Aard van de bespreking: Beeldvormende presentatie en vervolg 
Onderwerp: memo agendacommissie Bestuur 
  
Wat is de 
bedoeling van de 
behandeling? 

In de commissie bestuur van 29 maart 2017 staat de MRA vanuit het governance 
oogpunt op de agenda.  

 Deze memo schetst context, historie en een drietal vervolgbehandelvoorstellen.  
In welke context 
vindt behandeling 
plaats? 

 
 

De context van de behandeling is enerzijds het convenant en de governance en 
anderzijds de wijze waarop de MRA dient te worden behandeld/verdeeld over de 
commissies. 

Context/governance 
Vragen die aan de orde kunnen komen met betrekking tot het convenant en de 
governance zijn bijvoorbeeld:  

a. Wat is de rol van de Staten en raden binnen de MRA? 
b. Wat en wanneer zijn de beïnvloedingsmomenten voor de staten en raden? 
c. Wie bepalen de ambities (kaderstelling)/ Waar komen deze ambities tot stand? 
d. Hoe worden de staten en raden geïnformeerd?  
 
Behandeling in commissies 
Vanuit het governance oogpunt is het voorstel van de agendacommissie om in de 
commissie bestuur de MRA op de volgende twee wijzen, te agenderen:  

1. Oordeelsvormende ronde over de MRA begroting. -  
Zoals in het convenant staat zendt de regiegroep vóór 15 april van het jaar 
een overzicht van de benodigde budgetten voor het volgende jaar, een 
Jaarverslag en een verantwoording over het afgelopen Jaar ter consultatie 
aan deelnemers.  
 
De agendacommissie stemt met het college af wat de behandeltermijn is.   
 

2. Beeldvormende of oordeelsvormende ronde, waarbij statenbreed wordt 
uitgenodigd.  
Het college kan worden uitgenodigd met de vraag om de ‘Bouwstenen voor 
het plan van aanpak over betrekken Raden en Staten bij de MRA’ te 
bespreken. Dit plan van aanpak staat op de Agenda regiegroep (Lis week 
11).  
 
De agendacommissie vraagt aan het college wat de stand van zaken van het 
plan van aanpak is en doet een behandelvoorstel aan de commissie bestuur. 
 

In de vakcommissies worden de beleidsinhoudelijke vraagstukken aan de hand van 
de actielijst MRA behandeld. Dit wordt door de betreffende agendacommissies 
ingepland. 
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Proces 
Wat is de 

voorafgaande 
historie geweest? 
 

- Mededeling week 22 2016 - In deze mededeling bent u geïnformeerd over de 
stand van zaken van het governance-traject en bent u in de gelegenheid 
gesteld om advies over het concept-convenant te geven. 

- Statenacademie 9 mei 2016 – In deze bijeenkomst bent u meegenomen in de 
vraag wat de MRA voor Flevoland kan betekenen.  

- 15 november mededeling - met o.a. concept convenant 
- 6 Maart 2017 - tekenen convenant 
- Brief februari op lis week 10 – Over het actieprogramma  
- Agenda voor de Regiegroep MRA op Lis week 11 – met o.a. de ‘Bouwstenen 

plan van aanpak betrekken Raden en Staten bij de MRA’ en ‘Voortgang MRA 
Agenda’  

- MRA Nieuwsbrieven – iedere maand op Lis  
- Brief 23 februari op lis week 8 en 9 - met o.a. de stand van zaken van de 

versterkte samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en diverse 
MRA-regiobijeenkomsten en vernieuwde website 
www.metropoolregioamsterdam.nl 
Op deze website staat o.a. het convenant. Dit convenant is ook toegevoegd 
aan de commissie bundel.   
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