“DE RADEN AAN ZET – 2017/1”
UITNODIGING
REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
15 februari 2017
Locatie en tijdstip
De bijeenkomst van woensdag 15 februari vindt plaats in Het Postkantoor, Hoofdstraat
17, 1611 AA Bovenkarspel. Vanaf 19.45 uur is de inloop, om 20.00 uur start het
programma. Voor de bijeenkomst zijn raadsleden, commissieleden, collegeleden en
gemeentesecretarissen van alle Westfriese gemeenten uitgenodigd.
Programma:
19.45 uur

Inloop en ontvangst met koffie/thee

20.00 uur

Opening en mededelingen
Opening door avondvoorzitter Gert Jan Nijpels, burgemeester van Opmeer.

20.05 uur

Gedeputeerde Post van de provincie – Stand van zaken N23
Introductie door: dhr. S. Bashara, wethouder Hoorn.
Gedeputeerde Elisabeth Post is uitgenodigd om een toelichting te geven op
de stand van zaken en de ontwikkelingen rond de N23. U heeft uiteraard
de mogelijkheid om te reageren en vragen te stellen.

20:35 uur

Presentatie regionale Westfriese website
Toelichting door Mariana Schijf en Marloes Hoorn.

20:50 uur

Raadsledenpodium
Dé gelegenheid voor raadsleden om onderwerpen met een regionaal
karakter bij andere raadsleden onder de aandacht te brengen. Heeft u een
onderwerp voor het podium dan kunt u dat doorgeven aan uw griffier.
* Mevrouw Manshanden van de gemeenteraad van Medemblik heeft zich
aangemeld i.v.m. geluidsnormen bij evenementen.
* De heer Van Hunnik van de gemeenteraad van Opmeer heeft zich
aangemeld i.v.m. twee (samenhangende) onderwerpen, nl. betrekken
van raadsleden bij agendering en agendering informatie over model
Drechtsteden.
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21.00 uur

PAUZE
Tijdens de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen aan het
projectbureau over de knelpunten N23.

21.20 uur

Presentatie “van kwetsbaar naar weerbaar: preventie en zorg voor
kwetsbare jongeren en risicogedrag”
Introductie door: mw. A. Verburg, regionaal projectleider alcohol en drugs.
De gemeenteraden hebben de Kadernota In Control of Alcohol en Drugs
vastgesteld. In de nota wordt aangegeven op welke wijze de gemeenten de
preventie van dit maatschappelijke probleem de komende jaren vorm gaan
geven. Het is een project van lange adem. In deze tussentijdse presentatie
wordt u geïnformeerd over de gevaren die verbonden zijn aan veelvuldig
alcohol- en drugsgebruik, wat er speelt, wat er wordt gedaan en waarom
voortdurende aandacht voor dit probleem belangrijk is, niet alleen voor de
regionale maar ook voor de lokale agenda. De presentatie wordt gegeven
door Dike van de Mheen hoogleraar Transformaties in de Zorg, bij Tranzo

wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan Tilburg University.
22.00 uur

Afsluiting met netwerkborrel

Aanmelden
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen van een grote bijeenkomst als de
Westfriese raadsledenbijeenkomst (badges, catering etc.) vragen wij iedere deelnemer
zich aan te melden.
Aanmelden kan vóór 10 februari via het aanmeldformulier op
http://tinyurl.com/raadsledeninfoavond
Met vriendelijke groet,
De griffiers in Westfriesland,
Jan Commandeur (Drechterland),
Afra Reus (Medemblik),
Yvonne Hermans (Stede Broec),
Marja de Vree-Bekker (Opmeer),
Menno Horjus (Hoorn),
Petra Tromp (Koggenland),
Erik Lankman (Enkhuizen).
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