
 

 
 

Deze memo biedt een kort overzicht van de vormen van ondersteuning en inspiratie 

in de komende maanden tot en met na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 

2022.  

 

Dit vindt plaats in drie fasen. Eerst maken we Factsheets van MRA onderwerpen 

voor de opstellers van de verkiezingsprogramma’s in de zomer van 2021. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen ontvangen de opstellers van coalitieakkoorden en of 

raadprogramma’s geactualiseerde factsheets, incl. een overzicht van programma-

managers die men kan vragen om inhoudelijke ondersteuning. En natuurlijk het 

aanbod van een MRA-introductieprogramma voor alle raadsleden en collegeleden 

aan het begin van de nieuwe raads/collegeperiode.  
 
1. MRA en de verkiezingsprogramma’s 
De verkiezingsprogrammacommissies van de politieke partijen in de MRA-
gemeenten wordt informatie aangeboden d.m.v. factsheets over wat er de 
afgelopen tijd aan ontwikkelingen zijn geweest binnen de Metropool Regio 
Amsterdam, wat nu van belang is en wat er de komende tijd op stapel staat. Dit 
gebaseerd op de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda. Bijgevoegd wordt de lijst 
van alle ambtelijke trekkers van de uitvoeringslijnen, zodat schrijvers hen apart 
kunnen benaderd voor verdere achtergrondinformatie.  
 
Het aanbod aan de opstellers van verkiezingsprogramma’s verloopt via de 
burgemeesters en de griffiers van de gemeenten waar in maart 2022 verkiezingen 
zijn. Tevens wordt deze informatie op de MRA-website geplaatst 

 
2. MRA en de coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 
De schrijvers van de coalitieakkoorden (veelal raadsleden, wethouders, en mogelijk 
in de ondersteuning lokale ambtenaren) ontvangen de geactualiseerde factsheets 
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over de MRA ambities en ontwikkelingen voor de komende jaren informatie. 
Bijgevoegd wordt de lijst van alle ambtelijke trekkers van de uitvoeringslijnen, zodat 
schrijvers hen apart kunnen benaderd voor verdere achtergrondinformatie. 
 
Het aanbod van deze informatie wordt op 17 maart 2022 (gelijk aan 2018) aan alle 
burgmeesters, griffiers en gemeentesecretarissen verzonden.  
 
3.MRA en Introductieprogramma voor alle raadsleden en bestuurders 
Voor alle gekozen raadsleden en apart voor de nieuwe colleges van B&W wordt na 
de verkiezingen van 16 maart 2022 een introductieprogramma over de MRA 
verzorgd. Dit introductieprogramma is nadrukkelijk ook bedoeld voor raadsleden en 
bestuurders die de MRA al uit een vorige bestuursperiode kennen. Bestuurders die 
zich eerder met de MRA samenwerking bezig hielden wordt gevraagd een rol te 
vervullen bij deze introductieprogramma’s. 
 
Kern van het introductieprogramma: 

 Nut en noodzaak van samenwerking op MRA-niveau. 

 Waar is de MRA concreet mee bezig, wat zijn de resultaten tot nu toe zijn en 

welke uitdagingen en kansen er zijn voor de regio.  

 Hoe werkt de MRA, waar en wanneer kunnen raadsleden invloed uitoefenen.  

Het programma kan per gemeente/regio op basis van inhoudelijke 

thema’s/actiepunten samen met griffiers en bestuursadviseurs ‘op maat’ 

worden ontwikkeld.  

 

Programma voor raden 
Het introductieprogramma kan op deelregionaal niveau worden aangeboden, maar 
ook voor een enkele raad. Daarover zal al in september 2021 contact worden gelegd 
met alle griffiers. 

In drie van de zeven deelregio’s is de Vervoerregio actief. De vervoerregio zal in deze 

drie deelregio’s actief onderdeel zijn van het introductieprogramma.  

 

Programma voor colleges 

Met de betreffende burgemeester (en gemeentesecretarissen) wordt contact 

opgenomen om een introductieprogramma voor het ‘eigen’ college aan te bieden. 

Mogelijk kan dit in afstemming met het meer generieke aanbod van de college-

introductie, waar de gemeentesecretarissen mee aan de slag gaan. Dit kan ook in de 

vorm van een lunchgesprek met Emiel Reiding binnen een programma van de eigen 

gemeente.  

 


