
 
Van: Nijman, Ben [mailto:B.Nijman@zaanstad.nl]  
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 14:49 
Aan: 'Ruitenbeek, Paul van' <p.vanruitenbeek@hilversum.nl>; 'A. de Graaf' <a.degraaf@eemnes.nl>; 
'C. Holtslag' <c.holtslag@laren.nl>; 'D. de Heus' <d.deheus@wijdemeren.nl>; Veenstra, Jan 
<j.veenstra@huizen.nl>; 'R. de Vries' <r.devries@blaricum.nl>; 'Engelshoven-Huls van, Martin' 
<mengelshoven@weesp.nl>; 'Knibbe, Minke' <M.Knibbe@gooisemeren.nl>; 'Griffie Centrale Postbus' 
<GriffieCentralePostbus@haarlemmermeer.nl>; 'olaf.van.kolck@aalsmeer.nl' 
<olaf.van.kolck@aalsmeer.nl>; 'm.philips@amstelveen.nl' <m.philips@amstelveen.nl>; 
'mpe@raadsgriffie.amsterdam.nl' <mpe@raadsgriffie.amsterdam.nl>; 'griffier@beemster.net' 
<griffier@beemster.net>; 'l.wieringa@beverwijk.nl' <l.wieringa@beverwijk.nl>; 
'griffie@bloemendaal.nl' <griffie@bloemendaal.nl>; 'raadsgriffier@diemen.nl' 
<raadsgriffier@diemen.nl>; 'griffier@edam-volendam.nl' <griffier@edam-volendam.nl>; 
'jspier@haarlem.nl' <jspier@haarlem.nl>; 'Voogd, Nico' <voogd@haarlemmerliede.nl>; 'Rhee, John 
van der' <J.vanderrhee@haarlemmermeer.nl>; 'Redeker, Sanne' 
<Sanne.Redeker@haarlemmermeer.nl>; 'griffie@heemskerk.nl' <griffie@heemskerk.nl>; 
'IHesp@heemstede.nl' <IHesp@heemstede.nl>; 'griffier@landsmeer.nl' <griffier@landsmeer.nl>; 
'lizette.ouwehand@oostzaan.nl' <lizette.ouwehand@oostzaan.nl>; 'A.Swets@Ouder-Amstel.nl' 
<A.Swets@Ouder-Amstel.nl>; 'boltk@noord-holland.nl' <boltk@noord-holland.nl>; 
'RJC.vd.Laan@purmerend.nl' <RJC.vd.Laan@purmerend.nl>; 'griffie@uitgeest.nl' 
<griffie@uitgeest.nl>; 'griffie@uithoorn.nl' <griffie@uithoorn.nl>; 'griffie@velsen.nl' 
<griffie@velsen.nl>; 'e.dijk@waterland.nl' <e.dijk@waterland.nl>; 'irene.vrolijk@wormerland.nl' 
<irene.vrolijk@wormerland.nl>; 'griffie@zandvoort.nl' <griffie@zandvoort.nl>; 'griffie@flevoland.nl' 
<griffie@flevoland.nl>; 'boltk@noord-holland.nl' <boltk@noord-holland.nl>; 'Ruitenbeek, Paul van 
(p.vanruitenbeek@hilversum.nl)' <p.vanruitenbeek@hilversum.nl>; 'jdpruim@almere.nl' 
<jdpruim@almere.nl>; 'Swets, A.A. (Anke) (raad@ouder-amstel.nl)' <raad@ouder-amstel.nl>; 
'n.ijnema@lelystad.nl' <n.ijnema@lelystad.nl> 
 
 
Onderwerp: stand van zaken initiatief klankbordgroep raads- en statenleden MRA 
 
Beste collega-griffiers in de MRA, 
 
Hierbij namens de initiatiefgroep voor jullie informatie over de stand van zaken van het initiatief 
klankbordgroep raads- en statenleden MRA. Tevens het verzoek om deze informatie ter kennis van 
jullie raads- en statenleden te brengen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ben Nijman, 
griffier gemeenteraad 

  Postbus 2000, 1500 GA  Zaandam 
  (075) 6552360  
@   b.nijman@zaanstad.nl 
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      Zaanstreek/Waterland,   16 januari 2019 

 

Aan de raads- en statenleden in de metropoolregio Amsterdam (MRA ) 

Cc  agendacommissie MRA, bureau MRA 

 

Tijdens en na het laatste MRA-congres hebben wij u uitgenodigd om deel te nemen aan een 

klankbordgroep raads- en statenleden. Deze uitnodiging heeft geleid tot aanmeldingen op di 

moment van een veertiental raden. Binnen een aantal raden zal nog een deelnemer worden 

aangewezen.  

Tevens heeft een aantal gemeenten aangegeven dat zij vooralsnog niet deelnemen. Bij die 

gemeenten leven er vragen over de meerwaarde van de klankbordgroep binnen de MRA, dan wel 

over lijnen van communicatie, raadpleging en verantwoording. Wij hebben ons hier als groep van 

initiatiefnemers over gebogen in relatie tot het vervolg.  

De initiatiefnemers zijn blij met het enthousiasme van degenen die zich reeds aangemeld hebben en 

wij willen graag verdere stappen zetten. Anderzijds willen wij uiteraard een zo groot mogelijk 

draagvlak en deelname binnen de MRA. 

Om de terughoudende gemeenten/staten te laten zien dat dit initiatief meerwaarde biedt zal de 

klankbordgroep van start gaan en daarbij nogmaals benadrukken dat de klankbordgroep niet in de 

plaats komt van de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ambtenaren, griffiers voor het 

betrekken van raads- en statenleden bij de MRA, maar juist een aanvulling is. Wij willen op korte 

termijn ook een gesprek hebben met de agendacommissie van de MRA  om ook mogelijke 

misverstanden daarover weg te nemen. 

 

De initiatiefgroep zal verslaglegging van bijeenkomsten van de klankbordgroep MRA-breed 

verspreiden waardoor een ieder kan ervaren wat de bedoeling en meerwaarde is. 

 

Het initiatief behelst een klankbordgroep met grofweg twee functies: 

Netwerkfunctie  

Een netwerk van MRA-ambassadeurs uit raden en staten. De leden volgen net wat meer dan 

hun collega’s wat er speelt binnen de MRA, kunnen hun collega’s daarop 

attenderen/enthousiasmeren/wegwijs maken. Dit komt niet in de plaats van de 

verantwoordelijkheid van de bestuurders, ambtenaren, griffiers, maar is aanvullend daarop. 

Voor de meeste raadsleden is de MRA een organisatie die ver van ze afstaat. Dat is jammer 

want er wordt belangrijk beleid uitgezet. Een klankbordgroep zou die afstand kunnen 

verkleinen.  

Tevens ontstaat er zo binnen de deelregio’s een groep raads- en statenleden dat o.a. griffiers 

kan helpen om de MRA-thema’s binnen de deelregio op een goede manier te bespreken. Via 
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de klankbordgroep hebben zijn contact met raadsleden uit de andere deelregio’s, zodat 

ervaringen kunnen worden uitgewisseld.  

 

Klankbordfunctie 

Voor de bestuurlijke gremia van de MRA en het MRA-bureau is er een klankbord beschikbaar, 

dat kan worden geconsulteerd over procesmatige zaken die betrokkenheid van raads- en 

statenleden betreffen, zoals input leveren voor MRA-brede bijeenkomsten voor raads- en 

statenleden of juist meer in deelregio’s. 

 

In de komende tijd zal de groep beginnen met de netwerkfunctie en geleidelijk  de klankbordfunctie 

daaraan toevoegen. 

Vanuit die gedachte nodigen we de raden en staten die zich nog niet hebben aangemeld uit dit alsnog 

bij één van ons te doen. Graag één deelnemer en één plaatsvervanger per gemeente/staten opgeven. 

Dan komt niet al het werk aan op één persoon.  Voor bijeenkomsten denken wij aan een frequentie 

van max. 2 à 3 maal per jaar. 

Wij organiseren  een startbijeenkomst op woensdag 13 februari 2019 van 19.30 tot uiterlijk 21 uur  

in Aristo Amsterdam, naast station Sloterdijk1. We hebben Ko Jansen, tot voor kort raadslid voor de 

Christenunie in Eindhoven , bereid gevonden om de ervaringen  met ons  te delen over  de raadstafel 

21 van de metropoolregio Eindhoven. 

 

 De raads- en statenleden die zich al heb opgegeven, krijgen een persoonlijke uitnodiging.  En voor de 

raden / staten die nog niet zeker zijn van deelname:  geeft u bij één van ons op,  doe mee en versterk 

het MRA-netwerk. 

 

Met vriendelijke groet,  

De initiatiefgroep,  

 

Romkje Mathkor, raadslid Zaanstad   r.mathkor@raadzaanstad.nl  

Emile Karregat, raadslid Edam-Volendam  emile.karregat@online.nl 

Geertje Geuzebroek, steunfractielid Zaanstad   g.geuzebroek@raadzaanstad.nl 

 

 

                                                           
1
 https://aristo.nl/locaties/amsterdam/bereikbaar/ 
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