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Het huidige convenant waarin de samenwerking binnen de MRA geregeld is, wordt 
vervangen door nieuwe samenwerkingsafspraken. Het concept daarvoor is tot stand 
gekomen na diverse consultatierondes langs bestuurders, raden en staten. Colleges, 
raden en staten zijn in de gelegenheid gesteld wensen en opvattingen naar voren te 
brengen op de concept samenwerkingsafspraken. Op basis van alle ingekomen input is 
het document door de MRA aangepast en ligt nu voor ter vaststelling. Het college heeft 
de samenwerkingsafspraken vastgesteld op 16 november 2021. Volgens afspraak worden 
de samenwerkingsafspraken nog voorgelegd aan de raad. Dit doet het college middels dit 
memo. De raad kan tot 10 december opmerkingen doorgeven. Deze worden door Joyce 
Langenacker meegenomen naar de State of the Region op 10 december en naar de 
Algemene Vergadering.  

Bijlage: Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam, definitieve versie, 15 
oktober 2021.

Voorgeschiedenis
De conceptafspraken zijn eerder besproken in het college en de raad. Het college heeft, 
na afstemming met de raad, een schriftelijke reactie gestuurd n.a.v. de 
conceptafspraken. Ook andere gemeenten hebben wensen en opvattingen ingediend. 
Naar aanleiding hiervan zijn de samenwerkingsafspraken op een aantal punten 
aangescherpt. Een overzicht hiervan vindt u in de nota van beantwoording. 

Bijlage: Nota van beantwoording

Openstaande onderwerpen
Van de ingediende wensen en bedenkingen op de conceptafspraken staan nog twee 
punten open: De invulling/bezetting van het MRA-bureau en de raadtafel. Er is toegezegd 
dat er op korte termijn een directieplan plan volgt waarin het MRA-bureau verder 
uitgewerkt wordt. Dit is tot op heden niet ontvangen. De betrokken portefeuillehouders 
en het AM-overleg blijven lobbyen dat dit directieplan snel opgeleverd wordt. De 
raadtafel wordt nog ingericht in overleg met de griffiers. Van belang is om te blijven 
benadrukken dat deze ook nu al volledig operationeel dient te zijn. Het college vindt het 
onwenselijk om hiermee te wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

Financieel
Op dit moment zijn er geen financiële consequenties verbonden aan dit collegevoorstel. 
De financiële gevolgen van het vergroten van het MRA-bureau zijn nog niet bekend. Het 
is mogelijk dat hier t.z.t. nog een voorstel voor volgt.  


