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Deze e-mail is verzonden aan de leden van de bestuurscommissies, de leden van de ambtelijke
overleggen, de leden van de rekeningcommissie, de griffiers & de MRDH-coördinatoren

Geachte leden van het algemeen bestuur,

In verband met de vakantie van mijn collega Rosanne Meulenbeld stuur ik u deze e-mail m.b.t.
de strategische agenda en de financiële stukken MRDH. Gezien het aantal bijlagen kunt u de
stukken overzichtelijk vinden via deze link.

Via de weblink kunt u de Strategische Agenda MRDH 2018-2022 vinden. De bijgevoegde
stukken zijn:
1. De Aanbiedingsbrief 
2. De Strategische Agenda MRDH 2018-2022 
3. De Nota van Beantwoording
4. Het advies van de adviescommissies aan het algemeen bestuur inzake de strategische agenda 
5. De reactie van het algemeen bestuur op het advies van de adviescommissies

Hiernaast ontvangt u, ook via deze link, conform afspraak in het algemeen bestuur van de MRDH
op 12 juli bijgaand de volgende stukken:

MRDH begroting 2020:
1. Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerp MRDH begroting
2. Definitieve vastgestelde MRDH begroting 2020
3. Infographic MRDH begroting 2020 in een oogopslag

MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen:
1. Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerp MRDH beleidsnota risicomanagement en
weerstandsvermogen, inclusief tabel waarin alle zienswijzen zijn voorzien van een reactie van
het algemeen bestuur
2. Definitieve vastgestelde MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen.
3. Bestuurlijk vastgestelde adviezen en risico-analyses die ten grondslag liggen aan de
beleidsnota:

a. Algemeen bestuur 9 december 2015: Adviesnota opportunity management MRDH;
b. Algemeen bestuur 9 december 2015: Financiële risicoanalyse
c. Algemeen bestuur 9 december 2016: Financiële risicoanalyse financiering

Vriendelijke groeten,
Sertac Akay
Bestuurszaken Economisch Vestigingsklimaat 
06-81784207
Werkt op: ma | di | wo | do

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Westersingel 12 |
3014 GN | Rotterdam 
Postbus 21012 | 3001 AA | Rotterdam

Meer weten? Kijk op www.mrdh.nl en volg ons via Twitter op @Metropoolregio of praat mee
met #MRDH.
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