Maandelijkse MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 5 – 22 augustus 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
 Pilot House of Skills op Schiphol succesvol verlopen
 Bestuurders in gesprek over regionale woningmarkt: betaalbaarheid en bouwen
centraal
 Samenwerken aan versnelling naar circulaire Westas
 Aanbod ov-toeristentickets uitgebreid
Aanbieding concepten van MRA Werkplan, incl. MRA Begroting
De Regiegroep van 13 oktober a.s. bespreekt de concepten van MRA Begroting en het
MRA Werkplan en stelt deze vast. Het document is op 17 augustus jl. ter consultatie
aan de deelnemers *) (alle colleges en het dagelijks bestuur van de Vervoerregio
Amsterdam) aangeboden, inclusief het verzoek van doorzending aan alle Raads- en
Statenleden. De documenten staan sinds 17 augustus jl. ook op de website. Ook de
agenda’s van de Agendacommissie van 22 september a.s. en de Regiegroep van 13
oktober a.s. zijn op 17 augustus aangeboden.
MRA Raads- en Statenledenconferentie
De MRA-brede Raads- en Statenledenconferentie wordt gehouden op
vrijdag 13 oktober 2017 van 15.00 tot 18.00 uur. De locatie is Claus Park in
Haarlemmermeer, Bosweg 19, 2131 LX Hoofddorp. Separaat heeft u al van uw griffier
een digitale uitnodiging ontvangen. U kan zich direct hier aanmelden.
Voor uw agenda: bijeenkomsten voor Raads- en Statenleden
In diverse regio’s **) worden voor de Raads- en Statenledenconferentie bijeenkomsten
voor Raads- en Statenleden georganiseerd. Op dit moment zijn bekend:


7 sept 2017

bijeenkomst gemeenteraad Uitgeest



15 sept 2017 bijeenkomst deelregio Amstelland-Meerlanden

Overige bijeenkomsten
De driejaarlijkse Landschapstriënnale in Park 21 in de Haarlemmermeer vindt plaats,
waaronder die van de Metropooltop op 27 september 2017 van 12.00 tot 20.00 uur.
MRA-factsheets
Op dit moment wordt gewerkt aan een overzicht van cijfermateriaal en andere ‘harde’
feiten van acties binnen de Metropoolregio Amsterdam. Ook de Amsterdam Economic
Board stelt informatie beschikbaar. Materiaal dat te gebruiken is door iedereen die
bezig is met teksten en presentaties over de MRA.
Daarnaast treft u meer algemene achtergrondinformatie 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).
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 september naar
u verzonden.
Met vriendelijke groet,
Rijk van Ark
Directeur MRA Bureau
*) De 36 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, en
de Vervoerregio Amsterdam.
**) De 7 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.
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Uitnodiging
MRA Raads- en Statenleden Conferentie
13 oktober 2017 in Hoofddorp
Geachte Raads- en Statenleden van de Metropoolregio Amsterdam,
Geachte wethouders, gedeputeerden, burgemeesters en Commissarissen van de Koning,
Vrijdag 13 oktober vindt een conferentie plaats voor alle Raads- en
Statenleden van de Metropoolregio Amsterdam. U bent hiervoor van harte uitgenodigd
en kunt een snel en actief programma verwachten.
Uitvoering MRA Agenda
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kunt u zich op 13 oktober
laten informeren over de MRA Agenda, die begin 2016 is gelanceerd en waarvan de
uitvoering in volle gang is. U wordt nader geïnformeerd over de voortgang van de
uitvoering en de onderlinge samenhang tussen de acties.
Urgentie van regionale samenwerking
De maatschappelijke urgentie van regionale samenwerking, de invloed van de deelregio’s
binnen de MRA en de actuele gebeurtenissen in de wereld vragen om verstandige
oplossingen. De aantrekkingskracht van de stad en nieuwe technologische
ontwikkelingen leiden tot snelle veranderingen op de woningmarkt, arbeidsmarkt,
energie-opwekking en mobiliteit.
In gesprek over dilemma’s
De conferentie biedt een uitgelezen kans voor Raads- en Statenleden en
bestuurders uit de Metropoolregio Amsterdam om met elkaar in gesprek te gaan over de
dilemma’s en keuzes die daarbij de komende jaren een rol gaan spelen.
Hoe zorgen we voor de juiste ruimtelijke afwegingen in de steden en onze waardevolle
landschappen en voor een kordate uitvoering tegelijkertijd? En hoe gaan we om met de
sociaal-economische verschillen, zoals die weer recent in de Economische Verkenningen
van de MRA naar voren zijn gekomen?
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Programma
De conferentie vindt plaats op 13 oktober 2017 van 15.30 tot 18.00 uur (inloop vanaf
15.00 uur) bij Claus Park in Hoofddorp. In de komende weken wordt u over verdere
bijzonderheden van de conferentie nader geïnformeerd.
Aanmelden
Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor de conferentie.
We begroeten u graag op vrijdag 13 oktober!
MRA Raads- en Statenleden Conferentie
Datum: 13 oktober 2017
Tijd: 15:00 – 18:00 uur
Locatie: Claus Park Bosweg 19, 2131 LX Hoofddorp
Route: Google Maps
Met vriendelijke groet,
Rijk van Ark
Directeur MRA Bureau

