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Griffie

Van:
Verzonden:
Onderwerp:

Bijlagen:

Overbeek, arjen <a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl>
donderdag 17 augustus 2017 14:36
Concept MRA Werkplan incl MRA Begroting en de agenda's van regiegroep (13 
okt) en Agendacommissie (22 sep)
00_agenda_RegiegroepMRA_20171013.pdf; 3c_MRA Werkplan en Begroting 2018_
20170817.pdf; 3a_notitie_Begrotingswijziging2017_20170816.pdf; 
3b_notitie_MRAWerkplanEnBegroting2018_20170816.pdf; 00
_agenda_Agendacommissie_20170922.pdf

Hoog

Opvolgen

Urgentie:

Opvolgingsmarkering:

Markeringsstatus: Voltooid

Categorieën: Categorie Groen

Aan alle Raads- en Statengriffiers van de Metropoolregio Amsterdam,  

Bijgaand treft u agenda’s van de Regiegroep (13 oktober 2017) en de Agendacommissie (22 september 2017). 
Tevens het concept MRA Werkplan met daarin opgenomen de concept MRA Begroting, zoals reeds aangekondigd in 
het laatste MRA Raads- en Statenleden Bericht.  
Zojuist zijn deze documenten ook verzonden naar de leden van de Regiegroep, resp. de Agendacommissie, en naar 
de secretarissen van de colleges van de MRA-deelnemers voor behandeling in de colleges.  

Wilt u zo vriendelijk zijn deze mail met bijlagen naar uw raadsleden of statenleden door te sturen/mailen? 

Mocht uw raads- en statenleden input hebben op het MRA Werkplan en Begroting 2018, dan kan deze ‘wensen en 
opvattingen’ verzonden worden naar r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl. Indien deze voor 14 september wordt 
aangeleverd, dan zullen deze in de Agendacommissie van de MRA van 22 september a.s. worden besproken, en 
deze input met een voorstel naar de Regiegroep van de MRA worden verzonden. Indien deze input na 14 september 
wordt aangeleverd, dan wordt de ‘wensen en opvattingen’ rechtstreeks in de Regiegroep van 13 oktober a.s. 
geagendeerd.  

Met deze mail willen wij samen met u de informatieverstrekking en de betrokkenheid van raden en staten bij de MRA 
versterken. 

Volgende week verschijnt het nieuwe MRA Raads- en Statenleden Bericht. 

Bij deze al vast dank voor uw medewerking. 
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Met vriendelijke groet, 
namens Rijk van Ark (directeur MRA Bureau) 

Arjen Overbeek
MRA Bureau 
Coördinator contacten Raden en Staten

T: 06 - 52690077
E: a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl

www.metropoolregioamsterdam.nl 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is 
bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de 
informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie 
https://www.amsterdam.nl/proclaimer. 


