
Van: Overbeek, Arjen <a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2021 14:50 
Aan: Overbeek, Arjen <a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl> 
Onderwerp: Definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam 
Urgentie: Hoog 

 

Aan alle raads- en Statenleden in de metropoolregio Amsterdam, 

p/a alle raads- en Statengriffiers in de metropoolregio Amsterdam. 

 

Geachte raads- en Statenleden in de metropoolregio Amsterdam, 

 

Bijgaand treft u de definitieve de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken voor onze 

samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. 

 

De Regiegroep heeft op 8 oktober jl. de wensen en opvattingen van raden, Staten en colleges besproken. 

Naar aanleiding hiervan zijn de Samenwerkingsafspraken op een aantal punten aangescherpt. Een 

overzicht hiervan vindt u in de zogenaamde ‘nota van beantwoording’, zie bijlage.  

De definitieve Samenwerkingsafspraken zijn als bijlage aan dit mailbericht toegevoegd. 

 

De Samenwerkingsafspraken zijn gelijktijdig ter vaststelling in naar uw college verzonden. Om de 

betrokkenheid van de raden en Staten - die ook bij het proces van de tot standkoming van deze 

afspraken vaak sterk betrokken zijn geweest -  te borgen, bevelen wij u van harte aan om de 

samenwerkingsafspraken ook ter bekrachtiging in uw gemeenteraad of Provinciale Staten te agenderen. 

We vormen welliswaar een bestuurlijke netwerksamenwerking, maar draagvlak onder de gekozen 

volksvertegenwoordigers is essentieel om als bestuurder in het informele netwerk daadkrachtig te 

kunnen opereren. 

 

Tijdens de State of the Region op 10 december aanstaande willen we gezamenlijk feestelijk stil staan bij 

onze hernieuwde samenwerking.  

 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht of een van de bijlagen vragen of opmerkingen hebben, dan 

verneem ik het graag.  

 

Bijlagen: 

• Aanbiedingsbrief 

• Definitieve Samenwerkingsafspraken 

• Nota Beantwoording Ingekomen wensen en opvattingen 

• Verslag Regiegroep 8 oktober 2021 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Remco Rienties 
Adjunct-directeur Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
Secretaris Agendacommissie en Regiegroep 
Programmamanager Toerisme 

 
T 06 - 20002447 
E r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl  
W metropoolregioamsterdam.nl 
Aanwezig: ma, di, do, vr 

mailto:r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/
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//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Hartelijke groet, 
 

Arjen Overbeek 

Sr. Adviseur raden en Staten 
Projectleider Metropoolregio Actueel 

M +31 (0)6 227 667 25 
E a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl 

 
Metropoolregio Amsterdam 
Strawinskylaan 1779 
(WTC Amsterdam, I-toren) 
1077 XX Amsterdam 
www.metropoolregioamsterdam.nl 
 

 
 

 
 

 
De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-
mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: 
www.amsterdam.nl/proclaimer. 
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http://www.amsterdam.nl/proclaimer

