
Aan de leden van de gemeenteraad en de Provinciale Staten in de Metropoolregio Amsterdam 

  

 

Betreft: Uitnodiging bijeenkomst Raadtafel32 

  

Op woensdag 4 december is er weer een bijeenkomst van Raadtafel32.  

  

 

Agenda Raadtafel32 - Woensdag 04 december om 19.30 uur 

  

Locatie: MRA-Bureau in WTC Amsterdam • I-Tower • second floor 

Strawinskylaan 1779 • 1077 XX Amsterdam 

  

1. Hoe pakken jullie het aan in je raad/Staten: Proces MRA-agenda 2.0 

De raden en Staten hebben de concept-MRA-agenda 2.0 toegezonden gekregen. Er is 

gelegenheid tot eind december om reacties te sturen aan de MRA na bespreking in de raden en 

Staten. Bij dit agendapunt komen twee onderdelen aan de orde: 

- Hoe gaat de MRA verder als de raden/Staten hun reacties hebben ingestuurd? Toelichting 

projectleider nieuwe MRA Agenda. 

- Hoe staat het ervoor met de behandeling in jouw raad/Staten? We wisselen de hoofdlijnen 

van elkaars (concept-)zienswijzen en/of bijdragen aan het debat uit. Brengt de raad 

wijzigingen aan in het concept van het college (evt. door middel van 

moties/amendementen)? Wordt de evaluatie ook geagendeerd en besproken (waarom wel; 

waarom niet)? 

  

2. Betrokkenheid bij MRA-congres 2020 

Op vrijdag 17 april 2020 zal er weer een MRA-congres worden georganiseerd. Dit is het congres 

waar zowel bestuurders, stake-holders als raadsleden zijn uitgenodigd. Vanuit het MRA-bureau 

wordt een doorkijkje gegeven naar het programma. De Raadtafel32 wordt uitgenodigd om 

hierover mee te denken. Tevens wordt het voorstel gedaan om als Raadtafel32 een rol te pakken 

op dit congres door bijvoorbeeld een workshop te geven. 

  

3. Raadtafel32: naamstelling en huishouding 

- Naam 

Vorige keer is kort stilgestaan bij de naam Raadtafel32. Er zijn per mail diverse inzendingen 

voor een andere naam binnengekomen. Het voorstel is om een herkenbare naam te kiezen, 

die duurzaam en prettig uit te spreken is. De keuze is voor 'MRA Raadtafel'. Zonder s; 

verwijzend naar raadgeven i.p.v. gemeenteraden.  

  

- Huishouding 

Het voorstel is om het voorbereidingsgroepje te verbreden. Dit bestaat nu uit twee 

raadsleden, een ondersteunende griffier en de adviseur raden en Staten van het MRA-

bureau. We hebben vacatures voor één of twee raadsleden (bij voorkeur niet uit de 

deelregio Zaanstreek-Waterland) en een griffier (voorkeur niet uit de deelregio Zaanstreek-

Waterland). 

  

4. Data voor 2020 

Exacte data moeten nog worden gezocht. Het voorstel is om: 

- In februari een bijeenkomst met o.a. de concept-begroting van de MRA. 

- In mei een themabijeenkomst over een nog nader te bepalen inhoudelijk onderwerp 



- In 2020 nog twee bijeenkomsten in september en december te organiseren. 

  

  

We zien u graag op 04 december! 

Heeft u vragen: mail ons via rjc.vd.laan@purmerend.nl 

  

Met vriendelijke groet, 

De voorbereidingsgroep 

  

 

19 november 2019 

 

 

 

 

De Raadtafel32 is een platform van volksvertegenwoordigers uit de raden en Staten van de 

Metropoolregio Amsterdam. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over het proces van 

thema's binnen het netwerk van de MRA en onderling besproken de manieren waarop diverse raden 

en staten omgaan met MRA-onderwerpen. 

  

Vanuit de gemeente Beemster neemt de heer D.J. van ’t Veer, commissielid, deel aan de 

bijeenkomsten van Raadtafel32. 

mailto:rjc.vd.laan@purmerend.nl

