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Aan  : Raad 

Van  : College / wethouder Bellaart 

Onderwerp : Beantwoording vragen Gesprek Zienswijze Termijnagenda Metropoolregio 

                                 Amsterdam 

Datum  : 6 februari 2023 

 
1. Inleiding 
 
Op  1 februari heeft het beeldvormende Gesprek over de Zienswijze Termijn agenda van de MRA 
plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek zijn enkele vragen gesteld die nog schriftelijke zouden worden 
beantwoord. Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen aan.  
 
 
2. Onderwerp: Versie Termijn-agenda  
 
Vraag:  Is de bijgevoegde Termijn-agenda de laatste versie van de agenda?  In de agenda wordt 
namelijk gesproken van een Hei-sessie van het bestuur in november. 
 
Antwoord: De bijgevoegde versie Termijn-agenda is de versie waarvan aan de raden en staten een 
zienswijze wordt gevraagd. Ten tijde van de verzending waren de uitkomsten van de Hei-sessie nog 
niet verwerkt. De Termijn-agenda is een dynamisch instrument, dat wordt geactualiseerd als de agenda 
op belangrijke thema’s wijzigt. De eerstvolgende wijziging is gepland in het voorjaar, als de MRA 
voorjaarsnota verschijnt.  
 
Het doel van de Termijn-agenda is niet meer of minder dan een instrument om Raden en Staten in staat 
te stellen te anticiperen op komende onderwerpen. 
 
3. Onderwerp:  Nummering Termijn-agenda 
 
Vraag:  Waar verwijst de nummering in de Termijn-agenda naar en klopt deze?  
Antwoord: De nummering in de Termijn-agenda verwijst naar de MRA-agenda 2.0 (2020 – 2024). De 
agenda is ingedeeld naar 4 opgaven waar de diverse acties onder vallen die in genoemde periode 
uitgevoerd worden. Opgave 0 betreft de samenwerking; opdracht 1 gaat over economie; opdracht 2 
over wonen en leefkwaliteit en opdracht 4  over mobiliteit Zie: 
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/agenda/  
 
 
4. Onderwerp: Evaluatie afspraken samenwerkingsafspraken 
 
Vraag: Wanneer worden de samenwerkingsafspraken geëvalueerd en worden de Raden hierbij 
betrokken? 
Antwoord: Het ter zienswijze voorleggen van de Termijn-agenda is een onderdeel van de 
samenwerkingsafspraken zoals deze in de door de deelnemende Raden en Staten zijn vastgesteld in 
2022. De samenwerkingsafspraken hebben een looptijd van 4 jaar en worden eens in de vier jaar 
geëvalueerd en (zonodig) bijgesteld. Raden en Staten worden hierbij op de volgende manier 
betrokkenen:  
 
 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/agenda/
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 De Raadtafel geeft advies over het te volgen proces 

 Raden en Staten worden uitgenodigd hun zienswijze te geven over het voorgestelde proces van 
evaluatie  

 Vervolgens wordt bij alle deelnemers, inclusief Staten en Raden via interactieve sessies input 
opgehaald over de afspraken en mogelijke verbeteringen.  

 Deze input wordt door het Bestuur verwerkt in een document (nieuwe) of gewijzigde 
samenwerkingsafspraken dat twee keer bij Raden en Staten langs komt: een keer ter zienswijze 
en (na verwerking van de zienswijzen in het document) ter vaststelling.  
 

 
 


