“DE RADEN AAN ZET – 2017/5”
UITNODIGING
REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
4 oktober 2017
Locatie en tijdstip
De bijeenkomst van woensdag 4 oktober 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 West-Friese gemeenten uitgenodigd.
Programma:
19.45 uur

Inloop en ontvangst met koffie/thee

20.00 uur

Opening en mededelingen
Opening door avondvoorzitter Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn.

20.05 uur

Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen
In het voorjaar van 2015 hebben alle West-Friese gemeenteraden de
notitie De Raden aan Zet – Regionale Samenwerking in een Westfries
Perspectief’ vastgesteld. In deze notitie werd de aanbeveling gedaan om
maatregelen te treffen die leiden tot het bieden van informatie op maat
daar waar het de regionale samenwerking betreft. De griffiers zijn hiermee
aan de slag gegaan en u krijgt een voorproefje van het voorstel dat in de
regionale bijeenkomst van 22 november zal worden geagendeerd.

20.10 uur

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt – op z’n vroegst - in 2019 in werking. Deze wet
heeft grote gevolgen voor de gemeenten. De rol van de raad en de
verhouding met het college wijzigt door de komst van de Omgevingswet.
Op regionaal niveau wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de
implementatie van de Omgevingswet. De bedoeling is dat de raad hier eind
2017/begin 2018 een besluit over neemt.
Doel van de bespreking is de raadsleden te informeren over de landelijke
ontwikkelingen van de Omgevingswet en om de raadsleden te informeren
over hun betrokkenheid in het proces.
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20.25 uur

Introductie op de deelsessie: Toekomstvisie Kwetsbare inwoners
regio West-Friesland
Het huidige beleidskader voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd
Wonen (genaamd: Het Stedelijk Kompas) heeft een looptijd t/m 2016. VNG
en gemeenten zijn overeengekomen een herstel- en participatiegerichte
benadering voor doelgroepen Maatschappelijke Opvang en Beschermd
Wonen de komende jaren met kracht door te zetten. Daarnaast treedt er
een verschuiving op in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen
gemeenten onderling. De voorliggende toekomstvisie bevat een
inhoudelijke visie en concrete actiepunten voor de komende jaren.
Daarnaast bevat het een voorstel voor de vorm van samenwerking na
2020.
Doel van de bespreking in de deelsessie is de raadsleden van informatie te
voorzien en gelegenheid te geven verduidelijkende vragen te stellen, zodat
eind 2017 besluitvorming kan plaatsvinden in de raden.

20.35 uur

Introductie op de deelsessie: Beleidsplan Participatiewet
WerkSaam
Het Algemeen Bestuur van WerkSaam Westfriesland neemt in
januari/februari 2018 een besluit over het nieuwe beleidsplan
Participatiewet. Het bestuur wil hier echter graag de zienswijzen van
gemeenteraden bij betrekken. Om die reden zal in november/december
een voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraden, waarbij de raden
een besluit kunnen nemen over hun zienswijze op het ontwerp-beleidsplan
Participatiewet.
Het ontwerp-beleidsplan wordt op hoofdlijnen gepresenteerd.
Doel van de bespreking in de deelsessie is om raadsleden in de
gelegenheid te stellen om technische vragen te stellen.

20.45 uur

Voortzetting bijeenkomst in twee deelsessies, t.w.
- Toekomstvisie Kwetsbare inwoners regio West-Friesland
- Beleidsplan Participatiewet WerkSaam
Beide sessies vinden 2x plaats (elk 35 min.), zodat u beide sessies kunt
bijwonen.

22.00 uur

Sluiting met netwerkborrel

Aanmelden
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen van een grote bijeenkomst als de
West-Friese raadsledenbijeenkomst (badges, catering etc.) vragen wij iedere deelnemer
zich aan te melden. Aanmelden kan vóór 30 september 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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