“DE RADEN AAN ZET – 2017/2”
UITNODIGING
REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
12 APRIL 2017
Locatie en tijdstip
De bijeenkomst van woensdag 12 april 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, (burger)commissieleden, collegeleden en
gemeentesecretarissen van alle Westfriese gemeenten uitgenodigd, evenals de
directeuren en bestuursleden van de gemeenschappelijke regelingen.
Doel van deze regionale bijeenkomst
Gemeenschappelijke regelingen bieden uiterlijk 15 april 2017 de jaarstukken 2016 en de
begroting 2018 aan aan de raden van de West-Friese gemeenten 1 . Daarbij zullen de
raden verzocht worden om hun eventuele zienswijze op deze documenten kenbaar te
maken. De algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen betrekken deze
zienswijzen bij de besluitvorming over de jaarstukken en de begroting. De algemene
besturen nemen deze besluiten uiterlijk in juli 2017.
Kerninformatie over deze jaarstukken en begroting wordt u in de week voorafgaande aan
de regionale raadsledenbijeenkomst toegezonden.
Tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst worden de gemeenschappelijke regelingen in
de gelegenheid gesteld hun jaarstukken 2016 en hun begroting 2018 en
meerjarenbegroting in een korte en kernachtige inleiding te presenteren. Daarna krijgen
de raadsleden in deelsessies (per gemeenschappelijke regeling) de gelegenheid om
nadere vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de gemeenschappelijke regeling.
De organisatie van de deelsessies is afhankelijk van de aanmeldingen. U wordt dan ook
verzocht om twee voorkeuren te vermelden op het aanmeldformulier (zie hieronder).
Het betreft de volgende GR-en:
Veiligheidsregio NHN (VR), Regionale Uitvoeringsdienst NHN (RUD), GGD Hollands
Noorden (GGD), WerkSaam Westfriesland, Recreatieschap Westfriesland (RSW), Centraal
Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), Westfries Archief (WFA) en SSC DeSom.
Opzet van de avond:
20.00 uur – 20.05 uur: Opening en welkom
20.00 uur - 21.00 uur: Pitch van de GR-en
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21.00 uur - 21.30 uur: 1e ronde verdieping en nadere vragen
Raadsleden kunnen in deelsessies vragen stellen aan de
gemeenschappelijke regelingen over de jaarstukken en de
begroting van één van de gemeenschappelijke regelingen.
21.30 uur - 21.40 uur: P A U Z E
21.40 uur – 22.10 uur: 2e ronde verdieping en nadere vragen
Er is géén plenaire afsluiting

Aanmelden
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen van een grote bijeenkomst als de
Westfriese raadsledenbijeenkomst (indeling sessies, badges, catering etc.) vragen wij
iedere deelnemer zich aan te melden en om kenbaar te maken aan welke deelsessies
men wil deelnemen.
Dit kan vóór 8 april via het aanmeldformulier op:
http://tinyurl.com/raadsledeninfoavond
Met vriendelijke groet,
De griffiers in Westfriesland,
Jan Commandeur (Drechterland),
Menno Horjus (Hoorn),
Yvonne Hermans (Stede Broec),
Erik Lankman (Enkhuizen),
Afra Reus (Medemblik),
Petra Tromp (Koggenland),
Marja de Vree-Bekker (Opmeer).
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