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Samenvatting

De concept MRA-agenda is aangeboden voor een reactie van college en raad. 
Het college brengt de volgende punten in in de AM-regiegroep met het streven tot een 
gezamenlijke AM-reactie te komen: 
-kleine gemeenten, 
-regionaal sturende rol economie, 
-landschap, 
-werkwijze en koppeling met evaluatie. 
De raad kan in de commissievergadering input geven voor de gezamenlijke AM-reactie. 
Daarnaast kan de raad in de raadsvergadering nog besluiten een eigen reactie geven. 
Hiertoe wordt niet geadviseerd. 

Wat is de juridische grondslag?
De MRA is opgericht op basis van een convenant. Bij de inrichting van de planning en 
controlcyclus is aangesloten bij de cyclus die gebruikelijk is bij gemeenschappelijke 
regelingen. Op grond van de nota verbonden partijen is de deelname aan de MRA 
gecategoriseerd middels een laag risicoprofiel. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Het proces om te komen tot de nieuwe MRA Agenda 2.0 is vorig jaar gestart met het 
MRA Congres.
Afgelopen voorjaar is een discussienotitie als aanzet voor de nieuwe agenda besproken 
door de colleges, en in de deelregio’s door raden en Staten. Na de zomer is een 
voorlopige conceptversie van de MRA Agenda besproken in de diverse MRA-platforms en 
op de bestuurdersconferentie van 18 oktober. Op basis van de reacties van de 
bestuurders uit alle deelregio’s van de MRA is de concept-MRA Agenda gemaakt. Dit is de 
zogenaamde 80% versie. 

Waarom dit raadsvoorstel?
De concept-MRA agenda 2.0 ligt voor met de vraag om te reageren en wensen en 
opvattingen mee te geven, volgens de in het MRA-convenant afgesproken procedure 
rond ‘wensen en opvattingen’. 

Wat gaan we doen?
Onderstaande punten inbrengen in de regiegroep van Amstelland-Meerlanden (11 
december). Daarnaast in de commissievergadering van 28 november ophalen wat de 
raad in de AM-reactie opgenomen wil zien. 

Wat is het maatschappelijke effect?
n.v.t. 



Pagina 2 van 3

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Naar aanleiding van interne gesprekken komen er vier aandachtpunten naar voren. Over 
het algemeen is men positief over de agenda en wordt de concreetheid op prijs gesteld. 
Er is herkenbaar gesnoeid in het aantal actiepunten, maar niet alle acties zijn concreet 
genoeg. Het is soms nog wat vage ambtelijke taal. 

Kleine gemeenten
Op één plaats in de MRA-agenda zijn kleine gemeenten expliciet benoemd. Daar is een 
wat negatieve insteek gekozen, namelijk dat kleine gemeenten moeite hebben expertise 
op te bouwen. Kleine, middelgrote en grote gemeenten hebben allemaal hun eigen 
uitdaging als het gaat om samenwerken in een organisatie in de MRA. Het gaat erom dat 
de samenwerking voor alle partijen versterkend is. Bijzonder aandachtpunt hierbij is 
deelregionale vertegenwoordiging. Gemeenten moeten elkaar kunnen machtigen en 
kunnen vertrouwen om hun standpunten naar voren te brengen. De MRA moet in alle 
overleggen aandacht hebben voor deze structuur met vertegenwoordiging en dient 
verificatie te zijn dat geuite standpunten ook deelregionale standpunten zijn. 

Regionaal sturende rol in economie
In de MRA agenda is een belangrijke rol weggelegd voor de econnomische strategie. 
Deze moet sturend worden op het gebied van lokaal beleid t.a.v. de werkmilieus en in lijn 
zijn met Plabeka. Een MRA-brede economische strategie lijkt een goed instrument om 
met de in de agenda geschetste opgave om te gaan. Echter is deze nog niet gereed. Het 
lijkt daarom voorbarig om deze rol nu al vast te leggen. De vraag is in hoeverre 
gemeenten in de geschetste situatie rekening moeten houden met zowel de economische 
strategie en Plabeka, en in hoeverre dat ingrijpt in de autonomie van gemeenten op het 
gebied van economische zaken. 

Landschap
Bij de evaluatie MRA heeft het college aangegeven dat het landschap een leidende rol 
moet krijgen bij het opstellen van de visie. In de concept-agenda MRA is er behoorlijk 
veel aandacht voor landschap. Het ligt echter nog niet aan de basis. Verstedelijking is 
een integrale opgave waarbij de kernkwaliteiten van het landschap leidend moeten zijn. 
In dit hoofdstuk wordt gesproken over sociaal-fysieke wijkvernieuwing. Het is onduidelijk 
wat dat is en hoe zich dat verhoudt tot de opgaves van de MRA.

Werkwijze en koppeling met evaluatie
In de werkwijzen MRA Agenda is duidelijk rekening gehouden met de adviezen uit de 
evaluatie. Het lijkt prima om daar nu op deze wijze pragmatisch mee om te gaan. We 
moeten er echter wel voor waken dat dat nog niet de definitieve werkwijze wordt. 
Daarvoor moeten we de visie en de uitwerking van de governance afwachten en de 
werkwijze zodoende aanpassen. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Wensen en opvattingen naar aanleiding van de evaluatie 
Het college vindt het wenselijk om van de gemeenteraad te vernemen welke wensen en 
opvattingen er eventueel met betrekking tot de evaluatie van de bestuurlijke 
samenwerking zijn. Daarom verzoekt het college u om tijdens de commissievergadering 
van 28 november uw wensen en opvattingen ten aanzien van de evaluatie kenbaar te 
maken opdat deze kunnen worden betrokken bij het overleg van de AM-regiegroep 11 
december. Doel is om met de Amstelland-Meerlanden gemeenten een gezamenlijke 
reactie te sturen volgend op het overleg 11 december. 
U kunt in de raadsvergadering besluiten nog een eigen reactie verzenden, maar de 
college adviseert dit niet te doen. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
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De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de concept MRA-agenda 2.0. 

Daarnaast stelt het college u voor tijdens de commissievergadering van 28 november uw 
wensen en opvattingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept MRA-agenda. 

Wat is het vervolg?
De conceptversie wordt aangepast naar aanleiding van de wensen en bedenkingen tot 
definitieve MRA Agenda. Deze wordt vastgesteld:  

- in februari door alle deelnemers (colleges)
- 17 april 2020 op het MRA Congres voor bestuurders, raden en Staten – lancering MRA 
Agenda 2.0

Hoe monitoren en evalueren we?

Het college zal in de raadsvergadering terugkoppelen hoe de regiegroep AM is verlopen. 
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