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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 57 – 15 februari 2022) 

 
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 

 Werkgelegenheid blijft groeien in Flevoland 

 MRA doet aanbod in brief aan nieuwe kabinet 

 Woononderzoek WiMRA: weer minder kans op betaalbare woning in regio 
Amsterdam 

 Artikel in Trouw over uitkomsten WiMRA: Tot in de wijde omtrek van 
Amsterdam zijn de betaalbare huizen op 

 Investeringskosten klimaatadaptatie in beeld voor negen binnensteden rond 
Amsterdam 

 Snelbussysteem beste oplossing voor verwachte vervoersdrukte Haarlem-
Schiphol-Amsterdam 

 Op naar een mooi 2022 in de Metropoolregio Amsterdam! 
 
MRA Raadtafel brengt eerste advies uit 
De MRA Raadtafel is op 9 februari 2022 voor het eerst bijeengekomen. Op de MRA-
website treft u een kort verslag van deze vergadering. De Raadtafel formuleerde 
tijdens deze bijeenkomst ook het eerste advies van de MRA Raadtafel aan de MRA 
Algemene Vergadering van 18 februari a.s. Dit gaat over het proces en opzet van de 
meerjarenbegroting. U vindt alles op de speciale MRA Raadtafel-pagina.  
De MRA Algemene Vergadering komt op vrijdag 18 februari bijeen. Op de wesbite 
treft u ook de agenda en stukken voor deze bijeenkomst aan. Dat geldt ook voor de 
stukken van het MRA Bestuur. 
 
Trailer Metropoolregio Actueel (ook) voor kandidaat-raadsleden 
Om nog eens terug te kijken naar de uitzendingen van Metropoolregio Actueel of 
om een eerste indruk van deze uitzendingen te bieden aan kandidaat-raadsleden is 
een trailer van de Metropoolregio Actueel-uitzendingen gemaakt. 
 
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 en een 
eenvoudig pdf-overzicht van de jaarplanning 2022 met alle nu bekende MRA-

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/werkgelegenheid-blijft-groeien-in-flevoland/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/mra-doet-aanbod-in-brief-aan-nieuwe-kabinet/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/woononderzoek-wimra-weer-minder-kans-op-betaalbare-woning-in-regio-amsterdam/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel-in-trouw-over-uitkomsten-wimra-tot-in-de-wijde-omtrek-van-amsterdam-zijn-de-betaalbare-huizen-op/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/investeringskosten-klimaatadaptatie-in-beeld-voor-negen-binnensteden-rond-amsterdam/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/snelbussysteem-beste-oplossing-voor-verwachte-vervoersdruke-haarlem-schiphol-amsterdam/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/snelbussysteem-beste-oplossing-voor-verwachte-vervoersdruke-haarlem-schiphol-amsterdam/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/op-naar-een-mooi-2022-in-de-metropoolregio-amsterdam/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/02/Verslag-MRA-Raadtafel-9-februari-2022.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/02/MRA-Raadtafel-Advies-Meerjarenbegroting-9-februari-2022.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/raadtafel/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/algemene-vergadering/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/mra-bestuur/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel
https://www.youtube.com/watch?v=-ksPYlSoXxo
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/platformen-en-overleggen/#calendar
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/12/MRA-Jaarplanning-2022.pdf
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overleggen, waaronder alle bijeenkomsten van het Bestuur, de Algemene 
Vergadering, de Raadtafel en de bestuurlijke platforms. 
 
De MRA Agenda 
De MRA Agenda vormt de inhoudelijke basis van de samenwerking in de 
Metropoolregio Amsterdam en heeft een looptijd 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. 
 
Het eerstvolgende bericht aan raden en Staten wordt volgende maand na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s. verzonden.  
 
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
Voor vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Emiel Reiding   
Directeur Metropoolregio Amsterdam 
e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl   
06 - 39 36 20 77 
 
*) De 34 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, 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. 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/02/MRA-Agenda-2.0.pdf
http://mraagenda.metropoolregioamsterdam.nl/2020-2024/cover/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/agenda/
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