Bezoekadres
WTC Amsterdam
I-tower, second floor
Strawinskylaan 1779
1077 XX Amsterdam
info@metropoolregioamsterdam.nl

Vrijdag 20 september 2019

Geachte collegeleden, gemeenteraadsleden en Statenleden,
Met deze e-mail informeer ik u over het traject van de MRA Agenda 2.0.
Het proces om te komen tot de nieuwe MRA Agenda is dit jaar gestart. Afgelopen voorjaar is een
discussienotitie als aanzet voor de nieuwe agenda besproken door de colleges en door raden en Staten.
Vandaag heeft de MRA Agendacommissie als opdrachtgever besloten de concept-MRA Agenda 2.0
in oktober aan te bieden aan alle colleges, raden en Staten. Op dit moment wordt in de diverse MRAplatforms nog gesproken over de voorlopige conceptversie.
Hieronder schets ik u een overzicht van de nu bekende data in het proces:
25 sep 2019 Bespreking in bestuurlijk platform Ruimte
02 okt 2019 Bespreking in bestuurlijk platform Mobiliteit
04 okt 2019 Bespreking in bestuurlijk platform Economie
18 okt 2019 MRA Duurzaamheid Top voor bestuurders
18 okt 2019 Vergadering MRA Regiegroep
18 okt 2019 MRA Bestuurdersconferentie
25 okt 2019 Verzending van de concept-MRA Agenda 2.0
25 okt 2019 start periode ‘wensen en opvattingen’ voor MRA Agenda 2.0
29 okt 2019 Verzending maandelijks Bericht aan Raden & Staten (met o.a. info uit de Duurzaamheid
Top)
01 nov 2019 MRA Raads- en Statenledenconferentie
13 dec 2019 Vergadering MRA Agendacommissie
27 dec 2019 einde periode ‘wensen en opvattingen’ voor MRA Agenda 2.0
medio jan 2020 verzending van MRA Agenda 2.0 voor ondertekening naar alle deelnemers (colleges)
medio mrt 2020 MRA Congres voor bestuurders, raden en Staten - lancering MRA Agenda 2.0
Periode ‘wensen en opvattingen’ van 25 oktober tot 27 december 2019
Zoals u in het overzicht ziet, wordt de concept-MRA Agenda 2.0 op vrijdag 25 oktober verstuurd aan
alle MRA-deelnemers (colleges en raden/Staten) met het verzoek hierop te reageren volgens de in
het MRA Convenant afgesproken procedure rond ’wensen en opvattingen’. De periode voor het indienen van ‘wensen en opvattingen’ sluit op vrijdag 27 december. In deze periode kunnen de colleges, raden en Staten van alle deelnemers schriftelijk (per e-mail) ‘wensen en opvattingen’ indienen bij
de MRA Agendacommissie. Bij de aanbieding van de concept-MRA Agenda 2.0 op 25 oktober wordt
separaat de procedure, inclusief data, vermeld.
Met vriendelijke groet,

Maaike Veeningen
MRA Agendacommissie, portefeuillehouder MRA Agenda 2.0

