Voor de login en het wachtwoord: zie in het RIS >
documenten > uitnodigingen (besloten deel)

Aan de leden van de gemeenteraad en de Provinciale Staten in de Metropoolregio Amsterdam
t.a.v. de griffier
Betreft: MRA Raadtafel

op woensdag 10 maart 2021 om 19.30 uur

Op woensdagavond van 19:30 uur tot 20:30 uur (met maximale duur tot 21:00 uur) wordt een MRA
Raadtafel
georganiseerd. Deze bijeenkomst is in aanwezigheid van Emiel Reiding, directeur
MRA Bureau.
De heer Jan Slingerland, raadslid Hilversum verzorgt een presentatie over de wijze waarop deelregio
Gooi- en Vechtstreek zich heeft georganiseerd. De presentatie is in een reeks waarin alle deelregio’s in de
gelegenheid worden gesteld om een presentatie te geven over hoe zij zich binnen hun deelregio hebben
georganiseerd.
Verder komt de MRA governance aan de orde waarbij uitwisselen van ervaringen centraal staat. Hoe
wordt dit besproken binnen de raden en Staten?
Voor de volledige agenda verwijzen wij u naar de bijlage.
Deze digitale bijeenkomst voor raads- en Statenleden van de MRA Raadtafel is te bezoeken door gebruik
te maken van
of door in uw internetbrowser te gaan naar
en te
kiezen voor de optie ‘Join a meeting’. Gebruik vervolgens deze ‘Meeting ID’:
, Passcode:
Graag verzoeken wij u als griffier de uitnodiging met bijlage (agenda) aan het lid van uw raad/Staten aan
te bieden die specifiek voor de MRA Raadtafel is gevraagd.
Van onze kant zullen we de raads- en Statenleden die eerder aanwezig zijn geweest ook informeren.
Heeft u vragen: mail ons via
Met vriendelijke groet,
MRA Raadtafel voorbereidingsgroep
,

,

,

en

De MRA Raadtafel is een platform van volksvertegenwoordigers uit de raden en Staten van de Metropoolregio Amsterdam.
Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over het proces van thema's binnen het netwerk van de MRA en onderling
besproken de manieren waarop diverse raden en staten omgaan met MRA-onderwerpen.

---------------------------------Met vriendelijke groet,

Adviseur Raden en Staten

Metropoolregio Amsterdam
Strawinskylaan 1779
(WTC Amsterdam, I-toren)
1077 XX Amsterdam
www.metropoolregioamsterdam.nl
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