Postbus 55
8200 AB Lelystad
Telefoon
(0320)-265265
Fax
(0320)-265260
E-mail
provincie@Flevoland.nl

Metropoolregio Amsterdam
T.a.v de voorzitter, mevrouw F. Halsema
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

Website
www.flevoland.nl

*2563576*
Verzenddatum

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk

2563576

Onderwerp

Regiegroep MRA april 2020

Geachte mevrouw Halsema,
Op grond van artikel 7 van het Convenant versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam zijn
wij in de gelegenheid gesteld onze ‘wensen en opvattingen’ te geven op de ‘Verantwoording over
2019’ en de globale conceptbegroting voor 2021.
Wij hebben deze onderwerpen besproken tijdens de vergadering van de commissie Economie,
Mobiliteit en Samenleving op 4 maart 2020 en een digitale beraadslaging van deze commissie op 15
april 2020 en een statenvergadering op 22 april.
Na bespreking in de staten kunnen wij u laten weten dat de staten zich kunnen vinden in de notitie
over de verantwoording over 2019 . Dat onderwerp geeft de commissieleden verder geen aanleiding
tot opmerkingen.
Ten aanzien van het voorstel voor de begroting: wij onderschrijven uw keuze voor een globale
begroting op hoofdlijnen, aangezien de MRA-agenda 2.0 nog niet definitief was vastgesteld op het
moment dat de conceptbegroting aan de deelnemers van de MRA werd verstuurd. Wij gaan ervan uit
dat de staten en raden op een passende manier en tijdig worden betrokken bij de nadere invulling
van de begroting 2021.
De MRA-regio staat voor een aantal zeer grote opgaven. Wij zijn van mening dat de provincie
Flevoland een belangrijke bijdrage kan leveren aan het in goede banen leiden van deze uitdagingen.
Als volksvertegenwoordigers hebben wij een belangrijke rol te spelen bij de visievorming en
besluitvorming rond deze opgaven. Wij hechten eraan dat de komende tijd op een zorgvuldige wijze
te worden betrokken bij het bepalen van de koers en focus van de MRA en de inzet vanuit de MRA
rond de urgente opgaven in onze regio.
Hoogachtend,
Provinciale Staten van Flevoland,
de griffier,

Inlichtingen bij

de voorzitter,

Doorkiesnummer

Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad

