Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 51 – 6 juli 2021)

Geachte Raadsleden en Statenleden in 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). Het
maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de MRA-website.
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam
 Directeuren metropoolregio’s: ‘Oplossen woningnood kan alleen met extra
investeringen in openbaar vervoer’
 Online dashboard voor onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam
(WiMRA)
 JYSK vestigt distributiecentrum op Flevokust Haven in Lelystad
 Metropoolregio Actueel 15 juni: de sociaal-maatschappelijke opgave in de MRA
(hier terugkijken)
10 december 2021: netwerkdag van de metropoolregio Amsterdam
Voor raads- en Statenleden, bestuurders, bedrijven en kennisinstellingen in de MRA
wordt vrijdagmiddag 10 december de netwerkdag van de metropooplregio
Amsterdam gehouden. Op het programma tijdens deze middag staan de
gezamenlijke ambities, de presentatie van de Economische Verkenningen MRA, de
feestelijke ondertekening van de nieuwe governance en het uitspreken van de ‘State
of the Region’ door MRA-voorzitter Femke Halsema. De netwerkdag wordt
georganiseerd door amsterdam&partners, EZ gemeente Amsterdam, de
Amsterdam Economic Board en de Metropoolregio Amsterdam.
Transitiecommissie: de concept-samenwerkingsafspraken komen naar u toe!
Na de regiegroep van 7 juli a.s. ontvangt u via uw griffie de conceptsamenwerkingsafspraken. Gelijktijdig met de verzending van de stukken naar de
griffiers en gemeente- en provinciesecretarissen worden de conceptsamenwerkingsafspraken ook op de website van de MRA geplaatst.
Transitiecommissie: de gehouden presentatie bij de vier bijeenkomsten
De presentatie die is gehouden voorafgaand aan de discussie in de vier werksessies
voor alle raads- en Statenleden op 8, 9, 15 en 16 juni jl. treft u hier. Het voorstel
‘metropool van grote klasse’ is daarna ook besproken tijdens twee bestuurdersbijeenkomsten op 24 en 25 juni jl. Mede op basis van deze gesprekken zijn de
concept-samenwerkingsafspraken opgesteld.
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Transitiecommissie: alle informatie op de website
Brieven en achtergrondinformatie over het voorstel van de transitiecommissie treft
u op de MRA-website. Hier leest u ook de reacties van de deelnemers op het voorstel
van de commissie en een uitgebreide ‘vraag en antwoord’.
Metropoolregio Actueel: kijk laatste afleveringen terug - voorjaarsarchief 2021
Op 15 juni jl. was de laatste uitzending van Metropoolregio Actueel van de voorjaarreeks. Na de zomer verwachten we weer bij elkaar te kunnen komen.
Heeft u een uitzending gemist of wilt u een uitzending op uw gemak terugkijken?
Alle uitzendingen zijn gearchiveerd op de MRA-website, zie het overzicht hieronder:








De sociaal-maatschappelijke opgave in de MRA van 15 juni 2021
Landschap en klimaatadaptatie van 18 mei 2021
Wonen in de MRA? van 20 april 2021
De kracht van de polycentrische metropool van 23 maart 2021
Toekomstbestendige mobiliteit in de MRA van 16 maart 2021
Over het MRA-metropakket van 16 februari 2021
Verdieping op Economische Verkenningen MRA van 19 januari 2021

Speciaal voor het najaar van 2020 is een playlist via YouTube samengesteld.
Kalender op website MRA
Op de website van de MRA staat de kalender met alle activiteiten op MRA-schaal.
De kalender wordt continu bijgehouden en geeft een actueel beeld.
Tevens vindt u hier een eenvoudig pdf-overzicht van de jaarplanning 2021 met alle
nu bekende MRA-overleggen, waaronder alle Regiegroepen en Platformbijeenkomsten.
De MRA Agenda
De MRA Agenda, die in april 2020 is gelanceerd, vormt de inhoudelijke basis van de
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en heeft een looptijd van 2020 tot
2024. U kunt de MRA Agenda lezen in een pdf-formaat en in de vorm van een emagazine. Op de pagina op de MRA-website over de MRA Agenda vindt u alle
informatie over de agenda en de voortgangsmonitor.
Het eerstvolgende bericht aan raden en Staten wordt volgende maand verzonden.
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar.
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Met vriendelijke groet,
Emiel Reiding
Directeur MRA
e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl
06 - 39 36 20 77

*) De 35 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,
Heemstede, Zandvoort, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de
Vervoerregio Amsterdam.
**) De 7 deelregio’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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