
MEMO 

 

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

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 onder andere nieuws vanaf de MRA Raadtafel, bericht ik u als volgt.   

Ondergetekende heeft namens de raad de bijeenkomst van de MRA Raadtafel (op 8 november 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 notitie die ik u aanbied mede namens Sander van Rij, 

plaatsvervangend vertegenwoordiger bij de MRA Raadtafel.  

Informatie uit de MRA Raadtafel m.b.t. MRA Termijnagenda 2023 

Op 8 november jl. heeft de reguliere biijeenkomst van de MRA Raadtafel plaatsgevonden.  Het 

verslag is inmiddels beschikbaar vanaf de website van de MRA 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/11/Terugkoppeling-MRA-

Raadtafel-8-november-2022.pdf  

Een belangrijk actueel onderwerp betreft de conceptversie van de MRA Termijnagenda 2023, die 

recentelijk is verspreid. Dit document is een informatief document, waarin de belangrijkste punten 

van overleg voor 2023 zijn opgenomen, verdeeld over de kwartalen van het jaar. In beginsel is het 

mogelijk om dit document aan te vullen en te wijzigen. Daarom geldt voor dit document de in de 

MRA Samenwerkingsafspraken vastgelegde procedure van “wensen en opvattingen”, die uiteraard 
ook door onze raad gehanteerd kan worden. Ondanks het feit dat het de vraag is of het zinvol is dit 

vooral infomatieve document te wijzigen, heeft de Raadtafel zich op het standpunt gesteld dat de 

raden (en Staten) in ieder geval voor het onderhavige document dit recht wensen uit te oefenen. 

Vandaar dat ondergetekende de griffie heeft verzocht om (via de agendacommissie) de concept MRA 

Termijnagenda 2023 op de agenda te plaatsen van de vergadering Commissie Bestuur en Middelen in 

januari 2023.        

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd. 

   

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

mede namens Sander van Rij, plaatsvervangend vertegenwoordiger bij de MRA Raadtafel. 
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