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Onderwerp : Toezegging commissie Bestuur en Middelen, Termijnagenda

MRA 2023

Verzonden

Geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 19 januari jl. is de termijnagenda

Metropool Regio Amsterdam (MRA) behandeld. Toegezegd is u schriftelijk te informeren over de

verdeling van de onderwerpen uit de termijnagenda onder de collegeleden. Deze brief bevat een

overzicht van de verdeling en bovendien een nadere toelichting op het voorstel over hoe de leden

van de raad in 2023 geïnformeerd worden over de agenda van de Algemene Vergadering (AV) van

de MRA.

Onderverdeling onderwerpen uit termijnagenda MRA 2023 onder collegeleden Bloemendaal

De volgende onderwerpen worden gevolgd. Waar nodig wordt via de regio Zuid-Kennemerland (ZKL)

en onze afvaardiging in de MRA-gremia meer op details ingegaan.

Wethouder Gamri:

1. Talentontwikkeling en Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)
2. Leefomgeving
3. Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX)
4. Uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie
5. Vervoersarmoede & toekomstbestendigheid Openbaar Vervoer, Multimodaal Toekomstbeeld

MRA (MTB)

Wethouder Heijink:

1. Toerisme

2. NOVEX
3. Uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie

Wethouder Wijkhuisen:

1. Leefomgeving en Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)
2. Uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie

3. Regionaal (duurzame) mobiliteitsprogramma (RMP), MRA-elektrisch, Smart Mobility

4. Fiets en openbaar vervoer

BLOEMENDAAL OVERVEEN AERDENHOUT BENNEBROEK VOGELENZANG



Burgemeester Roest:

1. Proces nieuwe samenwerkingsagenda
2. Samenwerkingsafspraken

Informatie over Agenda Algemene Vergadering MRA 2023

Tijdens de commissievergadering is het voorstel gedaan om de agenda van de Algemene

Vergadering (AV) van de MRA in het vervolg te verstrekken aan de leden van de gemeenteraad via

het griffiebericht. Dit in aanvulling op publicatie van de agenda op de website van de MRA. Indien
gewenst, als u input aan de burgemeester mee willen geven voor de Algemene Vergadering, kan
worden verzocht tot agendering in de betreffende raads- of commissievergadering.

Op basis van de aanlever- en vergaderdata van de MRA, kan de volgende koppeling met het
vergaderschema van de gemeente Bloemendaal gemaakt kunnen worden:
- Agenda verzonden door MRA 03-03 => Raad 16-03 => AV 24-03
- Agenda verzonden door MRA 02-06 => Commissie B&M 22-06 => AV 23-06 => (Raad 13-7)
- Agenda verzonden door MRA 08-09 => Commissie B&M 21-09 => AV 29-09 => (Raad 5-10)
- Agenda verzonden door MRA 29-11 => Commissie B&M 07-12 => AV 20-12 => (Raad 21-12)
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