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Regionaal M RA-resu ltatenoverzicht

Geachte raad,

Hierbij bied ik u ter kennisname het MRA-resultatenoverzicht voor de regio Zaanstreek-
Waterland aan.

Op verzoek van verschillende MRA-overheden heeft het MRA Bureau in de afgelopen
periode de resultaten van de MRA-deelname voor gemeenten en deelregio's
geïnventariseerd. Daarbij hebben de opstellers ervoor gekozen om de resultaten
cartografisch weer te geven, en dit voor de deelregio Zaanstreek-Waterland (ZaWa) als
geheel te duiden. Het bijgevoegde kaartbeeld is hiervan het resultaat.

Het MRA Bureau schrijft in de begeleidende e-mail: "de kaart maakt zichtbaar wat we de
afgelopen jaren samen hebben bereikt. Met dit resultatenoverzicht bevorderen we draagvlak
voor en betrokkenheid bij uw werk aan de MRA-samenwerking en aan de actiepunten van
de MRA Agenda. Een deel van de informatie wordt gepubliceerd op de MRA-website en is
voor iedereen toegankelijk. Zo kan de kaart het'goede gesprek' op gang brengen.
Daarnaast ondersteunt de transparantie van de resultaten de bewustwording van de kracht
en uitdagingen van de MRA, waardoor we het MRA-netwerk en de MRA-samenwerking
kunnen versterken.
De gepresenteerde resultaten geven ook inzicht in de diversiteit van de samenwerking. Ze
beslaan een breed terrein en zijn verdeeld over de beleidsvelden economie, ruimte en
mobiliteit. De aard van deze resultaten ('geld', 'lobby', 'netwerk' en 'meedoen') is eveneens
weergegeven. De kaart treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat om na overleg de kaart periodiek te actualiseren.
lndien u dat wenst, kunnen wij samen met uw bestuursadviseurs de resultaten en bijdragen
op deze kaart nader toelichten en bespreken."

Het college stelt dat het kaartbeeld een goed overzicht geeft van de
gemeentegrensoverschrijdende resultaten die in deze regio tot nu toe zijn behaald. Daarbij
wordt de opmerking gemaakt dat dit een regionaal beeld betreft alsmede geen uitputtend
overzicht is, en dat hierdoor mogelijk resultaten op lokaal niveau achtenrvege zijn gebleven
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NB: het overzicht kan tevens helpen bij een adequate bespreking van de conceptversie van
de MRA Agenda 2.0 (naar venuachting in de raadsvergadering van aanstaande november).

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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burgemeester
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