Maandelijkse MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 3 – 27 juni 2017)

Geachte Raadsleden en Statenleden van de Metropoolregio Amsterdam,
Met deze maandelijkse brief informeren wij u graag in het kort over actuele
ontwikkelingen van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA)





Duurzaamheid van de Metropoolregio Amsterdam in beeld
Hinderbeleving rond Schiphol niet wezenlijk veranderd
‘Talk of the Town’ over mismatch op regionale arbeidsmarkt
Hoe Lelystad profiteert van samenwerking binnen MRA

Concept-verslag MRA Agendacommissie
De MRA Agendacommissie is op 7 juni 2017 voor het eerst bij elkaar geweest. Het
conceptverslag staat op de website, incl. de memo Actualisatie MRA Agenda en de
memo Contactmomenten Raden en Staten.
Globale begroting en toelichting
De eerste globale begroting, incl. toelichting, is naar de colleges gezonden. De MRA
Regiegroep heeft deze op 6 april jl. vastgesteld. De uitvoering van MRA Agenda is het
vertrekpunt voor deze globale begroting. De begroting gaat uit van een financiële
bijdrage van de deelnemers die gelijk is aan de bijdrage 2017.
Update van de 57 MRA-actiepunten - versie 12 juni 2017
De 57 actiepunten uit de MRA Agenda zijn opgenomen in een overzicht op de website.
Per actiepunten wordt in het zogenoemde ‘stoplichtenmodel’ aangegeven wat de stand
van zaken is.

Achtergrondinformatie op de website
Op dit moment wordt gewerkt aan een overzicht van cijfermateriaal en andere ‘harde’
feiten van acties binnen de Metropoolregio Amsterdam. Materiaal dat te gebruiken is
door iedereen die bezig is met teksten en presentaties over de MRA. Dit overzicht
wordt voor de zomer op de MRA-website geplaatst. Daarnaast wordt op de website
meer algemene achtergrondinformatie aangeboden. Nu al wordt informatie getoond
over de doelstelling van de MRA-samenwerking, de deelnemers die de Metropoolregio
Amsterdam vormen, wie in de MRA Regiegroep en MRA Agendacommissie zijn
vertegenwoordigd en hoe de verschillende gremia zich tot elkaar verhouden (MRA
organisatie in beeld).
Voor uw agenda: bijeenkomsten voor Raads- en Statenleden
In diverse regio’s **) worden voor de zomer bijeenkomsten voor Raads- en
Statenleden georganiseerd. Op dit moment zijn bekend:
- 12 juli 2017 bijeenkomst deelregio Flevoland / Almere / Lelystad
- Na de zomer bijeenkomst deelregio Zuid-Kennemerland
- 15 sept 2017 bijeenkomst deelregio Amstel- en Meerlanden
MRA Raads- en Statenledenconferentie
Deze MRA-brede Raads- en Statenledenconferentie staat gepland voor vrijdag 13
oktober 2017. Zet deze datum alvast in uw agenda. De organisatorische
voorbereiding is gestart. Heeft u ideeën en suggesties voor het programma en wilt u
meedenken over de inhoud van het programma, dan kunt u zich melden via
a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl. Informatie over locatie en programma volgt
zo spoedig mogelijk!
Overige bijeenkomsten
De driejaarlijkse Landschapstriënnale in Park 21 in de Haarlemmermeer vindt plaats
op 27 september 2017 van 12:00 tot 20:00 uur.
Maandelijkse ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ op de website na te lezen
Het maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de website. De meest actuele
versie van het ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ wordt u aangeboden via uw
Raads- of Statengriffier.
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Het volgende ‘MRA Raads- en Statenleden Bericht’ wordt uiterlijk eind juli naar u
verzonden.
Met vriendelijke groet,
Rijk van Ark
Directeur MRA Bureau

*) De deelnemers van de MRA zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer,
Ouder-Amstel, Uithoorn, Amsterdam, Almere, Lelystad, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen,
Laren, Weesp, Wijdemeren, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Beemster, Edam-Volendam,
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de
Vervoerregio Amsterdam en de Regio Gooi- en Vecht.
**) De regio’s zijn: Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek, IJmond,
Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland.
Dit digitale ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt maandelijks, met uitzondering van de
zomermaanden.

