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Geachte raadsleden,
Via deze brief informeren wij u over het proces van besluitvorming rondom de MRA agenda 2.0.
Traject MRA agenda 2.0 tot nu toe
In de periode 25 oktober - 27 december 2019 zijn de MRA-deelnemers uitgenodigd hun wensen en
opvattingen op de concept-agenda schriftelijk over te brengen aan de Agendacommissie. Na een ronde
langs alle gemeenteraden in de Gooi en Vechtstreek is vanuit onze deelregio een gezamenlijke reactie
uitgestuurd naar de MRA.
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2019/12/07-c-Bijlage-2-Regio-GenV-ontwerp-zienswijzeMRA-agenda-25okt2019-.pdf
In het eerste kwartaal van 2020 heeft de MRA agendacommissie (waar deelregio Gooi en Vechtstreek zelf
geen directe zitting in heeft) de 23 ontvangen reacties vanuit de verschillende MRA deelnemers gewogen
en besloten welke onderdelen daarvan over te nemen in de definitieve MRA agenda 2.0. In de ‘Nota van
Beantwoording MRA agenda’ is het totaaloverzicht te vinden hoe de agendacommissie is omgegaan met
ingebrachte reacties vanuit de verschillende deelregio’s. Pagina’s 20 en 21 gaan over de verwerking van
de reactie namens deelregio Gooi en Vechtstreek. https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wpcontent/uploads/2020/02/Nota-van-beantwoording-MRA-Agenda.pdf
Specifiek hieruit kan worden aangegeven dat onze inzet om het principe 'evenwichtige metropool' niet als
expliciet principe op te nemen in de agenda, niet is overgenomen door de agendacommissie. Dat was
ingebracht vanuit onze deelregio omdat de MRA niet gezien wordt als passende schaal voor de
uitwerking van dit principe. Enkele andere deelregio’s waren wel expliciet voorstander voor het opnemen
van een evenwichtige metropool als leidend principe.
Ook het voorstel voor het laten vervallen van opdracht nul en onderdelen hieruit te beleggen binnen de
uitvoeringslijnen uit opdrachten 1, 2 en 3 is niet overgenomen. De Agendacommissie is van mening dat
opdracht nul noodzakelijk is om de samenhang tussen de opdrachten te bewaken. Een meer technische
reden is dat de begroting van de MRA gekoppeld wordt aan de agenda en financiering van inzet buiten de
agenda niet mogelijk is. Overige punten uit onze reactie zullen worden betrokken bij de uitvoering van de
agenda.
Aan alle 32 MRA partners is verzocht om de agenda vast te stellen in het college. De colleges van de Gooi
en Vechtstreek hebben dit inmiddels gedaan. Hoewel niet alle opmerkingen vanuit de regio Gooi en
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Vechtstreek zijn overgenomen beseffen wij dat een samenwerkingsverband als de MRA een kwestie is
van geven en nemen. Wij zien geen haalbaarheid om, na afweging van alle zienswijzen door de
agendacommissie, eerder aangehaalde standpunten vanuit onze deelregio nogmaals in te brengen
binnen de MRA ter heroverweging.
Vertaling van de agenda in de uitvoering
De MRA Agenda 2.0 is opgezet als strategische agenda met vier bestuurlijke opdrachten uitgewerkt naar
ambities, uitvoeringslijnen en beoogd effect. De uitvoeringslijnen worden jaarlijks uitgewerkt in een
werkplan en begroting. Daarbij wordt een doorkijk gegeven wordt naar opvolgende jaren en wordt gewerkt
wordt met een (stoplichten)rapportage.
De Agendacommissie vraagt aan de platforms om het bestuurlijk trekkerschap van de uitvoerings-lijnen
te (her)bevestigen. Dat zal plaatsvinden in de platformvergaderingen begin juni. Vanuit onze deelregio is
in het AB van 19 december jl. vastgesteld dat we ons aanmelden voor trekkerschap van 8
uitvoeringslijnen. Een brief met deze inzet is uitgegaan richting de MRA. https://www.regiogv.nl/wpcontent/uploads/2020/03/Aanmelding-trekkerschap-MRA-agenda-2.0.pdf Het is nog afwachten voor
welke van deze uitvoeringslijnen wij definitief een trekkerschapsrol toebedeeld krijgen.
MRA agenda in relatie tot de governance discussie binnen de MRA
MRA Agenda 2.0 is zo opgesteld dat deze uitgevoerd kan worden met de huidige governance-structuur
zoals uiteengezet in het Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam. Net als de
eerste MRA agenda wordt de MRA Agenda 2.0 in principe na twee jaar geactualiseerd. Dat is begin 2022,
dus zomer 2021 zal daar een start mee worden gemaakt. In maart 2020 start een bestuurlijke werkgroep
‘Optimaliseren governance MRA’ met de uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie MRA.
Mocht de uitwerking van de governance leiden tot omvangrijke wijzigingen, die aanleiding geven tot het
herzien van de MRA Agenda, dan kan dit worden verwerkt bij de actualisatie. Als daar behoefte aan is, kan
de actualisatie eerder opgestart worden.

Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>
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