
MEMO 

 

Van: Bart Vernooij, vertegenwoordiger van de raad bij MRA Raadtafel en 

regionale agendacommissie  

Onderwerp: Agendapunt 11 (“Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden”) 
vergadering commissie Bestuur en Middelen 

Commissievergadering:  Bestuur en Middelen d.d. 15 september 2022 

 

Geachte collega’s raadsleden, leden van de commissie Bestuur en Middelen, 

 

In verband met het hierboven genoemde agendapunt met betrekking tot de informatievoorziening 

aan de commissie over de voortgang bij het recente overleg in zowel de regionale agendacommissie 

(Zuid-Kennemerland) als de MRA Raadtafel, bericht ik u als volgt.  Ondergetekende heeft namens de 

raad zowel de bijeenkomst van de regionale agendacommissie (op 6 september jl.) als de 

bijeenkomst van de MRA Raadtafel (op 7 september jl.) bijgewoond.  

Normaliter zou rapportage hierover mondeling tijdens de vergadering van de commissie 

plaatsvinden. Vanwege verhindering van mijn kant om tijdens de commissievergadering aanwezig te 

zijn, volgt hier een kort schriftelijk verslag dat ik u aanbiedt mede namens de heren Aart Werners en 

Sander van Rij, respectievelijk (mede-)vertegenwoordiger bij de regionale agenda commissie en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger bij de MRA Raadtafel.  

 

Informatie uit de regionale agendacommissie (Zuid-Kennemerland) 

Op 6 september jl. heeft de reguliere vergadering van de agendacommissie in het gemeenthuis van 

Bloemendaal plaatsgevonden. (Het verslag is nog niet beschikbaar.) Behalve de reguliere 

onderwerpen (vaststelling agenda, verslag van de vorige vergadering) waren de 

gespreksonderwerpen de radenbijeenkomst (met IJmond) van 21 september a.s.,  de rol van de 

regionale agendacommissie en de termijnplanning van deze commissie.  

Tijdens de radenbijeenkomst op 21 september 2022 (Gemeentehuis Heemstede) zullen twee 

onderwerpen aan de orde komen: de “Verstedelingsstrategie MRA” en “Inkoop jeugd”. Ik verwijs 
voor de inhoud en uitnodiging naar de informatie beschikbaar via het griffiebericht van vrijdag 9 

september jl. 

De rolinvulling van de regionale agendacommissie is besproken aan de hand van een memo 

opgesteld door de voorzitter Astrid Nienhuis (burgemeester Heemstede) en de regisseur regionale 

samenwerking, Irma Hesp. (Openbaar en beschikbaar). Het ging in de discussie vooral om de 

specifieke beperkingen die gelden in de regionale agendacomissie en horen bij procedurele en 

agenda-inhoudelijke kwesties, in tegenstelling tot inhoudelijke punten, die door de raden zelf wordt 

ingevuld. Ten aanzien van het onderwerp ‘hoe de raden het best bij het regionaal overleg te 

betrekken’ hebben de deelenemers de praktijk in hun eigen raad besproken en geevalueerd.  

Over de termijnplanning kon inhoudelijk nog niet veel worden besloten, omdat deze mede 

afhankelijk is van de termijnplanning van de MRA (“Termijnagenda”). Deze is nog niet beschikbaar en 

wordt naar verwachting pas eind van dit jaar definitief.  



 

 

Informatie uit de MRA Raadtafel 

Op 7 september jl. heeft de reguliere biijeenkomst van de MRA Raadtafel plaatsgevonden.  Het 

verslag is inmiddels beschikbaar vanaf de website van de MRA Terugkoppeling-Raadtafel-MRA-7-

september-2022.pdf (metropoolregioamsterdam.nl).  

Op de agenda stond onder andere een discussie gepland met Jos Wienen, voorzitter van de 

Algemene Vergadering van de MRA (AV) over de implementatie van de samenwerkingsafspraken. Jos 

Wienen was echter helaas op het laatste moment verhinderd. Een aantal punten op de agenda van 

dit gesprek zijn alsnog besproken. Kort gegegd betreft het de wenselijkheid (of niet) om een 

vertegenwoordiger van de AV uit te nodigen voor de beraadslagingen van de Raadtafel. Er is 

daarover geen besluit genomen. Dit zal gebeuren nadat de Raadtafel hierover overleg zal hebben 

gehad met vertegenwoordigers van de AV.  

Een ander thema dat is besproken is of de gespreksonderwerpen binnen de MRA exclusief worden 

geagendeerd door de Raadtafel of dat de AV hierin ook bevoegd is. De meerderheid voelt voor het 

eerste, maar ook dit punt zal worden besproken in een volgende vergadering waarbij een 

vertegenwoordiging van de AV zal worden uitgenodigd. 

Ten slotte is de timing van de termijnagenda MRA besproken. Volgens het MRA jaarplan zou een 

eerste concept eind september vanuit de MRA directie aan de Raadtafel worden aangeboden. Na 

verschillende ronden van overleg moet deze dan eind van het jaar definitief zijn. Omdat de MRA nog 

relatief kort geleden is gestart is het niet zeker of deze termijen worden gehaald. 

Opmerking: de vertegenwoordigers bij de Raadtafel uit de regio Zuid-Kennemerland streven ernaar 

om de onderwerpen (agendapunten) die van (ons) regionaal belang zijn door middel van onderling 

overleg optimaal te coordineren.  Zij hebben hiervoor voorlopig als eerste aanzet een App-groep in 

het leven geroepen. 

Tenslotte vraagt de Raadtafel aandacht voor het symposium op woensdag 21 september a.s., “State 

of Sustainability”, in Naarden, waarvoor raadsleden zijn uitgenodigd om vanaf 19.00 uur deel te 

nemen. Op vrijdag 14 oktober2022 zal het MRA-symposium “Verstedelijkingsstrategie”plaatsvinden 
in “de Koepel” in Haarlem. 

   

Bart Vernooij, vertegenwoordiger van de raad bij MRA Raadtafel en regionale agendacommissie 

Mede namens Aart Werners, (mede-)vertegenwoordiger bij de regionale agendacommissie en 

Sander van Rij, plaatsvervangend vertegenwoordiger bij de MRA Raadtafel. 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/09/Terugkoppeling-Raadtafel-MRA-7-september-2022.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/09/Terugkoppeling-Raadtafel-MRA-7-september-2022.pdf

