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Onderwerp Deelname gemeente Haarlemmermeer aan bestuurlijke 
missie naar Istanbul, Turkije 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u over de deelname van de wethouder Economie, Schiphol en 
Cultuur aan een bestuurlijke missie naar Istanbul, Turkije vanuit de Amsterdamse regio, 
conform art. 17 van de verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden en 
wethouders. 

In de metropoolregio Amsterdam bestaat een intensieve samenwerking op het gebied van 
het behouden en aantrekken van buitenlandse investeringen. In het buitenland wordt deze 
regio gepresenteerd als "Amsterdam Metropolitan Area" (AMA). De partners in deze 
samenwerking (amsterdam inbusiness (aib)) leveren daarbij hun bijdrage aan het 
positioneren van de AMA als uitstekende vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven. 

Aanleiding voor de reis is de viering van 400 jaar diplomatieke relaties tussen Nederland en 
Turkije waarbij ook de grote steden een actieve rol spelen. Er een economisch belang om 
400 jaar oude handelsrelaties verder te intensiverenluit te bouwen. Turkije is een van de 
snelst groeiende economieën van dit moment. Daarnaast wil de Amsterdamse regio in dit 
jubileumjaar extra aandacht geven aan de actieve samenwerkingsrelatie die zij met Istanbul 
heeft op het gebied van Cultuur, Ruimtelijke Ordening en Sport. 

De doelstelling van deze reis is: 
e Economisch: de regio als vestigingslocatie voor Turkse bedrijven optimaal op de kaart 

zetten met als doel dat Turkse bedrijven zich in de AMA vestigen. Hiertoe is een 
economisch programma georganiseerd, gedeeltelijk in samenwerking met Rotterdam; 
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e Cultureel: de regio presenteren als een tolerante gastvrije omgeving met excellente 
kunst, culturele rijkdom en diversiteit met als doel de bestaande culturele 
samenwerkingen te intensiveren en nieuwe samenwerkingen te bevorderen. 

De bestuurlijke delegatie bestaat uit burgemeester Van der Laan en wethouder Gehrels 
(Amsterdam) en wethouder Van Dijk (Haarlemmermeer). Burgemeester Aboutaleb 
(Rotterdam) zal bij gezamenlijke programmaonderdelen aansluiten. 

De deelname past binnen de doelstellingen en ambities op het gebied van regionale 
promotie en acquisitie die met de collega-bestuurders in de Noordvleugel regio zijn 
afgesproken. 

De reis vindt plaats van zondag 14 t/m zaterdag 20 oktober 2012. De kosten van deze reis 
worden voor volledig gedekt door amsterdam inbusinesc. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, 




