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Inleiding
Na een intensieve periode van consultatie en de wensen en opvattingen zoals de raden en
Staten die hebben ingebracht over het voorstel voor een metropool van grote klasse ligt er
nu een concept van de samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam. In
verschillende werksessies met raads- en Statenleden vanuit de hele MRA, een tweetal
werksessies met bestuurders en een intensieve en vruchtbare bijeenkomst van de
Regiegroep (voor de besluitvorming over de transitie uitgebreid naar alle deelnemers) is het
gesprek gevoerd over onderdelen uit deze samenwerkingsafspraken.
De rijke input is verwerkt in deze concept samenwerkingsafspraken. De MRA is en blijft een
bestuurlijk netwerk. De afstand tot de raden en Staten was echter te groot, wat tot
onbekendheid en focus op proces en kosten leidde. De focus moet komen te liggen op
inhoudelijke voortgang. Met deze nieuwe Samenwerkingsafspraken willen we fors aan
transparantie winnen. Zodat de raden en Staten in een open lijn veel sterker betrokken
worden, met de bedoeling dat er voor alle betrokkenen meer zicht wordt gegeven op de
inhoudelijke meerwaarde van onze samenwerking.
Om de raden en Staten beter bij de inhoudelijke voortgang te betrekken komt er elk voorjaar
een voortgangsnota, en in het najaar een termijnagenda. We starten met een bestuur waarin
elke deelregio is vertegenwoordigd, en benadrukken daarmee het belang van de
deelregionale samenwerking. De inhoud blijft leidend: de platforms en
portefeuillehouderoverleggen zijn allen opgebouwd vanuit de deelregio’s, en blijven de plek
waar lokale en provinciale bestuurders elkaar vinden op gezamenlijke inhoudelijke belangen.
En het kan niet duidelijk genoeg gezegd worden: we zijn en blijven een informele bestuurlijke
samenwerking. Er wordt geen nieuwe bestuurslaag gecreërd, alle bevoegdheden blijven bij

de raden en Staten. Regionaal rendement staat voorop: wat goed is voor de regio, is ook
goed voor alle delen van de regio, en vice versa.
Waarom samenwerkingsafspraken
Transparantie, duidelijke kaders en heldere rollen en processen. De
samenwerkingsafspraken moeten daarmee de gezamenlijke verwachtingen weerspiegelen.
De afgelopen vier jaar was er te vaak onduidelijkheid, waarmee de slagkracht van de MRA
niet werd gediend. Bovendien stonden raden en Staten op te grote afstand. Onze informele
netwerksamenwerking vanuit de inhoud heeft baat bij duidelijkheid, zodat de verschillende
onderdelen van het netwerk de juiste verwachtingen hebben bij hun rol in het geheel. Dit
doel brengt met zich mee dat rollen en processen ook tot een zekere mate van detail zijn
uitgewerkt in de samenwerkingsafspraken. In de sessies met raads- en Statenleden is ons
gebleken dat daar behoefte aan is. De MRA mag geen black box zijn.
Opbouw en status van het document
De samenwerkingsafspraken vervangen (na vaststelling) het huidige convenant. Het
convenant op zichzelf besloeg 11 pagina’s, maar de afspraken daarin waren onvoldoende
helder. Dat heeft op een later moment geleid tot een uitwerking in meer dan 60 pagina’s. In
deze nieuwe samenwerkingsafspraken hebben we geen losse documenten meer. We hebben
één document, opgebouwd uit twee delen. Daarmee verwachten we direct voor iedereen
helderheid te geven over de inrichting van onze samenwerking en de werkafspraken die
daarbij horen.
Het eerste deel zijn de eigenlijke samenwerkingsafspraken. Deze stellen we na de zomer vast
in twee ronden, en gaan we eens in de vier jaar evalueren en indien nodig herzien. In dit deel
staan bijvoorbeeld afspraken over basisprinicpes, onze ambities en doelstellingen, wat de
positie is van raden en Staten, en de rollen en taken van de verschillende gremia.
Het tweede deel zijn de werkafspraken. Hierin zijn afspraken opgenomen over hoe de MRA
werkt, en welke procedures we daarbij hanteren. We stellen voor om nu op deze wijze van
start te gaan en zien daarbij een overgangsjaar voor ons, waarbij we gaan kijken hoe de
werkafspraken die we nu maken in de praktijk uitpakken. Het is goed mogelijk dat we daarbij
tot de conclusie komen dat het toch handiger is om op sommige onderdelen nog wijzigingen
aan te brengen. Daar blijven we met elkaar over in gesprek, en indien wenselijk passen we de
werkafspraken lopende dit overgangsjaar aan. De werkspraken uit deel twee zijn niet
vrijblijvend; ze zijn een operationalisatie en een nadere duiding van de
samenwerkingsafspraken uit deel een.

Vaststelling in twee ronden
Bij raden en Staten is een duidelijke behoefte om de samenwerkingsafspraken in twee
ronden te beoordelen. Ook is in alle gesprekken met raads- en Statenleden en bestuurders
het belang onderstreept om dit transitieproces nog voor de gemeenteraadsverkiezingen af
te ronden. We hebben nog een klein half jaar, maar dat maakt evengoed een strakke
planning noodzakelijk. In de eerste ronde is er gelegenheid om de concept
samenwerkingsafspraken in de raden en Staten te bespreken, en wensen en opvattingen te
formuleren voor eventuele wijzigingen. We ontvangen deze reacties graag zo vroeg als
mogelijk in september.
Op basis van alle ingekomen input zal het document worden aangepast, en worden
vastgesteld als definitief concept in de Regiegroep. Vervolgens zal dit definitieve concept ter
vaststelling naar alle deelnemers worden verzonden. Op 10 december hopen we vervolgens
tijdens de State of the Regio, de netwerkdag van de MRA, samen het glas te heffen op onze
samenwerking. Een samenwerking die met nieuwe, heldere afspraken een nieuwe impuls
heeft gekregen.
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