Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 13 - 27 maart 2018)

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).
Dit is het eerste MRA Raads- en Statenleden Bericht na de gemeenteraadsverkiezingen, en
informeert alle (nieuwe) raadsleden over het nieuws, de activiteiten en belangrijke informatie over de
Metropoolregio Amsterdam.
Dit MRA Bericht wordt maandelijks opgesteld en via de griffiers aan alle Raads- en Statenleden
verspreid. Dit gebeurt op deze manier, omdat in elke gemeente en provincie andere afspraken zijn
gemaakt over de communicatie richting de Raads- en Statenleden.
Het maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de MRA-website.

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam



Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam
MRA-brede aanpak voor circulaire economie

MRA Congres is 19 oktober 2018
De MRA Agendacommissie heeft besloten dat het tweejaarlijkse MRA Congres wordt gehouden op
vrijdag 19 oktober. De locatie wordt mogelijk de Haarlemmermeer.
Ondersteuning voor de samenstellers en schrijvers van college- en raadsprogramma’s
Op de MRA-website staat informatie ter ondersteuning en inspiratie voor de opstellers van collegeakkoorden en raadsprogramma’s. De tekstvoorstellen zijn gebaseerd op de MRA Agenda, het MRA
Convenant en gemaakte afspraken binnen de drie bestuurlijke MRA-platforms Economie, Ruimte en
Mobiliteit. Niet alleen tekstvoorstellen, ook achterliggende informatie en contactgegevens van de
ambtelijk trekkers van de actiepunten treft u hier.
Inwerkprogramma’s voor gemeenteraden
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 worden in de deelregio’s inwerkprogramma’s
georganiseerd. Op dit moment wordt in overleg met griffiers gewerkt aan ‘op maat-programma’s’,
waarin de nieuwe raad wordt geïnformeerd en het gesprek tussen raadsleden en bestuurders over de
inhoudelijke samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam wordt gevoerd. Dit wordt per deelregio
ook met de Vervoerregio Amsterdam afgestemd. In de MRA Brochure ('Samenwerken aan de

toekomst - Een overzicht van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam in 2018') treft u al
veel informatie over de Metropoolregio Amsterdam,
De reeds geplande inwerkprogramma zijn op:
4 april 2018 Gooi en Vechtstreek (Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren, Weesp)
11 april 2018 Zaanstreek-Waterland
12 april 2018 Amsterdam
26 april 2018 Gooi- en Vechtstreek (BEL-gemeenten)
23 mei 2018 Amstelland-Meerlanden
24 mei 2018 IJmond

Regiegroep
De agenda van de MRA Regiegroep op 13 april staat op de website. Hier treft u ook de Globale MRA
Begroting en de Verantwoording 2017.

Geüpdatete MRA Agenda en MRA Brochure
De geüpdatete versie van de MRA Agenda en de MRA Brochure ('Samenwerken aan de toekomst Een overzicht van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam in 2018'), die tijdens de MRA
Raads- en Statenleden bijeenkomst van 16 februari 2018 in Hoofddorp zijn gepresenteerd, kunt u
downloaden via de MRA-website. Dat geldt ook voor de laatste update van de 45 MRA-actiepunten.

Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Het volgende ‘MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt eind volgende maand.

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, ZaanstreekWaterland en Zuid-Kennemerland.
Dit digitale ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden.

