Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 39 – 23 juni 2020)

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). Het maandelijkse Bericht wordt ook
gearchiveerd op de MRA-website.
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam











Talkshow Economische Verkenningen MRA: ‘Rol van de overheid wordt groter’
MRA University 24 juni: Kees Vendrik (Triodos Bank) over een duurzame reset van de economie
Burgemeesters willen sociaal offensief in kwetsbare wijken
Inventarisatie behoefte verbetering biodiversiteit en milieueducatie in MRA
MRA verkent voorbereiding eigen Green Deal
Barbara Baarsma pleit voor kortere voedselketens: ‘De MRA is een voedselparadijs’
Thomas Rau in MRA University: ‘Klimaatverandering vraagt om mindchange’
Plancapaciteit woningbouw stijgt in MRA
Gebrek aan passend woningaanbod in MRA vooral een probleem voor starters en gezinnen
Boek en webinar over ontwerpen openbare ruimte in steeds vollere omgeving

Brief Verstedelijkingsstrategie
In de komende dagen wordt door het bestuurlijk kernteam Verstedelijkingsstrategie MRA een brief
opgesteld over de stand van zaken van de Verstedelijkingsstrategie en de planning voor komend
najaar. Deze brief wordt via de griffiers aan de raden en Staten aangeboden.
Colleges MRA University zijn terug te zien
Bijna 10 webinars onder de noemer MRA University hebben de afgelopen weken plaatsgevonden.
Deze worden aangekondigd op de websites van de MRA en de Amsterdam Economic Board, gedeeld
via sociale media en zijn allemaal op de MRA-website terug te zien. MRA University biedt
beleidsmakers, bestuurders, raads- en Statenleden en andere belangstellenden online en interactieve
colleges om beter te kunnen begrijpen wat de impact is van de coronacrisis en hoe we daarop
kunnen reageren als belanghebbenden in de MRA-samenwerking.
De nieuwe MRA Agenda
De MRA Agenda, die op 17 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 e-magazine. Op de pagina
op de MRA-website over de MRA Agenda vindt u alle informatie over de agenda en de
voortgangsmonitor.
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. Het overzicht van de deelregionale bijeenkomsten
voor raads- en Statenleden die bij het MRA Bureau zijn gemeld staat hieronder:

26 aug 2020 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland (extra over RES)
1 sep 2020 - MRA Raadtafel - MRA Bureau (eerder gepland op 7 okt 2020)
16 sep 2020 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland
23 sep 2020 - combi raadsledenbijeenkomst Zuid-Kennemerland en IJmond
5 okt 2020 - Regiopodium Gooi en Vechtstreek
18 nov 2020 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland
24 nov 2020 - Raadsledenbijeenkomst Zuid-Kennemerland
27 nov 2020 - Regiopodium Gooi en Vechtstreek
8 dec 2020 - MRA Raadtafel
Dit is het laatste Bericht aan raden en Staten voor de zomer
Eind augustus wordt het eerstvolgende bericht aan raden en Staten weer verzonden.
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Rijk van Ark
Directeur MRA Bureau
*) 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 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.

