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Voorstel 
 

Instemmen met de zienswijze op de termijnagenda 2023 van de MRA. 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Eind 2021 en begin 2022 zijn de nieuwe samenwerkingsafspraken van de metropoolregio 
Amsterdam (MRA) vastgesteld. De MRA-samenwerking is op de eerste plaats een 
samenwerking van bestuurders. Draagvlak bij raden en Staten voor de afspraken die 
bestuurders wensen te maken, is een basisvoorwaarde. Het goed informeren en tijdig betrekken 
van raden en Staten bij wat er speelt in MRA-verband is dan ook essentieel. Het gesprek 
hierover in de raden en Staten wordt vooral met het eigen college gevoerd. Bij de inhoudelijke 
voortgang in de MRA worden raden en Staten betrokken door een Voortgangsnota in het 
voorjaar en een Termijnagenda in het najaar. Daarnaast wordt aan de raden om hun zienswijze 
gevraagd bij het vierjaarlijks vaststellen van de MRA agenda en meerjarenbegroting en bij de 
evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst. 
Met een zienswijze (procedure wensen en opvattingen) kan een gemeente een reactie geven op 
de termijnagenda die door de MRA is aangeboden.  
 
Argumentatie 
De termijnagenda is conform procesafspraken voorgelegd 

Na vaststelling van de nieuwe samenwerkingsafspraken in 2021 is dit de eerste keer dat het MRA 
bestuur een termijnagenda opstelt. De concept termijnagenda is in de vergadering van 8 november 
2022 door het MRA bestuur aan de MRA raadtafel met de volgende vragen voorgelegd: 

 



1.     voldoet de opzet van de termijnagenda aan de verwachtingen? 
2.     wordt de constatering gedeeld dat het een informatief document is waarvoor het proces van 
      ‘wensen en opvattingen’, zoals verwoord in paragraaf 2.7 van de samenwerkingsafspraken, bij 
      nader inzien niet op zijn plaats is? 

De MRA raadtafel heeft aangegeven de samenwerkingsafspraken gestand te willen doen en zich in 
te spannen om het traject van ‘wensen en opvattingen’ zo ‘lean’ mogelijk in te richten. De raadtafel 
heeft bovendien voorgesteld om bij de evaluatie van de samenwerkingsafspraken (die gepland staat 
voor 2023) de procedure omtrent de termijnagenda waar nodig aan te passen en waar mogelijk te 
vereenvoudigen. 

De termijnagenda is informatief 

De agenda geeft goed inzicht in wat er speelt en welke thema’s in de diverse MRA gremia worden 
besproken. De informatie is op hoofdlijnen en dit past bij het doel van het instrument; een basis voor 
het gesprek met het eigen college. Op belangrijke thema’s wordt door het college dan ook door het 
jaar heen aanvullende informatie gegeven waarin de vertaalslag naar de eigen gemeente of de 
regio Gooi en Vechtstreek wordt gemaakt. Voorbeelden zijn de raadsinformatiebrieven over de 
MIRT-gesprekken tussen Rijk en regio en de webinars over de verstedelijkingsstrategie. 

Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn 
De zienswijzen van alle participanten worden ingebracht in de algemene vergadering van de 
MRA op 24 maart 2023. Het streven is dan ook om de zienswijze voor die datum in de raad te 
laten behandelen. 
 
Financiële paragraaf 
Er zijn geen financiële effecten.  
 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
Autonome bevoegdheid raad o.g.v. artikel 147, lid 2 Gemeentewet. 
 
Collegeprogramma 
5.4 Regionale samenwerking en MRA. 
 
Begroting 
Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten 
Raadsbesluit 16 december 2021: Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam 
Raadsbesluit 7 juli 2022: zienswijze ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024 MRA 
Collegebesluit 29 november 2022: meerjarenbegroting 2021-2024 MRA  



 
Voorgeschreven procedure 
Niet van toepassing. 
 
Kader- en beleidsnota’s 
Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam 
Agenda MRA 2020-2024 
Meerjarenbegroting MRA 2021-2024  
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
1. Zienswijze op de MRA Termijnagenda 2023 
2. Begeleidende brief MRA 
3. Termijnagenda 2023 MRA 

 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 22 februari jl..  
De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 9 maart a.s. bij agendapunt 6 
“Hamerstukken” zonder verdere beraadslagingen in te stemmen met het voorstel. 


