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Aan

MRA Raadtafel van de Metropoolregio Amsterdam

Aan de leden van de MRA Raadtafel,
Wij verzoeken u advies uit te brengen ten behoeve van de processen, die de
raden en Staten aangaan, van het onderwerp:
Onderwerp
Deelname van raads- en Statenleden aan de twee symposia
De vraag van het MRA Bestuur aan uw MRA Raadtafel is:
Verschillende onderdelen van de MRA symposia richten op het gesprek tussen
bestuurders én raads- en Statenleden (en onderling) door:
 In het avonddeel van 21 september een programma op te stellen waarin
de programmaonderdelen van de ochtend en de middag terugkomen, en
het zich richt op aspecten waar raads- en Statenleden zich in de komende
maanden mee bezig gaan houden. Dit in de vorm van korte pitches van
bestuurders en gesprekken aan de hand van stellingen;
 Het middagprogramma op vrijdag 14 oktober met verschillende
werkbezoeken op een centrale locatie af te sluiten;
 In zowel de avond van 21 september als de middag van 14 oktober 2022
voldoende ruimte opnemen om onderling te netwerken.
Het MRA Bestuur wenst een gevraagde advies aan de MRA Raadtafel over
O de procedure
O de planning
X anders, te weten optimalisering van onderdelen van de twee MRA symposia
gericht op raads- en Statenleden
Het gevraagd advies van de MRA Raadtafel is ten behoeve van
Het MRA Bestuur ziet het gevraagd advies van de MRA Raadtafel graag
tegemoet voor de vergadering van:
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X het MRA Bestuur van 17 juni 2022
Aanleiding voor het gevraagde advies aan de MRA Raadtafel
Op 25 maart jl. heeft het MRA Bestuur besloten op 21 september en op 14
oktober 2022 een symposium te houden. Graag ziet het MRA Bestuur
deelname van raads- en de Statenleden bij de verschillende
programmaonderdelen.
Terugblik / vooruitblik in het proces
n.v.t.
Fatale termijn
X niet van toepassing
Bij het onderwerp mee te sturen stukken
 https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wpcontent/uploads/2022/03/Bijlage-5a-Memo-Symposia-najaar-2022.pdf
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