“DE RADEN AAN ZET – 2016/5”
UITNODIGING
REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
22 november 2017
Locatie en tijdstip
De bijeenkomst van woensdag 22 november 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 Frank Streng, burgemeester van de gemeente Medemblik.

20:05 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.

20:15 uur

Pact van West-Friesland evaluatie
Op dit moment vinden er gesprekken plaats met colleges en een afvaardiging van de
gemeenteraden om het pact van West-Friesland. Deze gesprekken worden gevoerd door
Wim Dijkstra (projectleider. Hij zal een korte pitch geven over deze evaluatie.

20:25 uur

Omgevingswet
Regionale samenwerking in verband met het invoeren van deze wetgeving
De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Dat heeft grote gevolgen voor de
gemeentelijke organisaties en hoe we samen werken met elkaar en met de omgeving. Op
regionaal niveau wordt gewerkt aan een procesplan voor de implementatie van de
Omgevingswet. De raad stelt de toekomstige Omgevingsvisie en Omgevingsplan vast. De
rol van de raad en de verhouding met het college wijzigt door de komst van de
Omgevingswet.
Doel is u te informeren over de aanpak in West-Friesland. U wordt tevens geïnformeerd
over de laatste landelijke ontwikkelingen over de Omgevingswet.

20.55 uur

PAUZE en netwerkmoment
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21.10 uur

Harmonisatie informatielandschap
De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Westfriesland hebben het voornemen
in zes jaar toe te groeien naar een gemeenschappelijk informatielandschap (bestaande
applicaties, processen, gegevens en beheer). Dit is wenselijk om de ambities uit het Pact
van Westfriesland te honoreren en te zorgen voor 'minder meerkosten', minder
kwetsbaarheid en beter gebruik van data. De eerste opbrengsten van de harmonisatie zijn
veelbelovend. De harmonisatie vraagt komende jaren veel inzet en betrokkenheid van
onze organisaties. Professionalisering van projectmanagement, informatiemanagement en
beheer zijn noodzakelijk om verdere baten te verzilveren. In de bijeenkomst willen we u
graag informeren over de achtergrond van het programma, de voordelen voor de
bedrijfsvoering en dienstverlening, de opbrengsten, de consequenties voor de lokale
beleidsvrijheid en de investeringsplanning voor de komende jaren.

21.30 uur

Project informatievoorziening
Een veel gehoord signaal vanuit de gemeenteraad is dat de informatievoorziening vanuit
de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) niet goed aansluit op de informatiebehoefte
van de gemeenteraad. Binnen kort zal u via de presidia een raadsvoorstel worden
aangeboden over een aantal instrumenten, handreikingen en afspraken om de
informatievoorziening vanuit de GR-en aan de gemeenteraad te verbeteren met als doel
de gemeenteraden meer grip te geven op de gemeenschappelijke regelingen.
Tijdens de presentatie krijgt u een toelichting op het raadsvoorstel ter voorbereiding op
de behandeling in de Westfriese raden.

21.45 uur

Regionale Samenwerking Regionale Inkoop Sociaal Domein
In de inkoopstrategie wordt aangegeven hoe beleidskaders van de raden in regio zijn
vertaald naar een strategie om het transformatieproces binnen het sociaal domein te
bewerkstelligen. De informatie stelt de raden in staat om hun kaderstellende en
controlerende rol vorm te geven.
De inkoopstrategie zal tussen november en januari door alle gemeenten in de regio
vastgesteld worden. De reden hiervoor is dat het inkoopproces in maart 2018 gaat starten
om te zorgen dat de inrichting van bedrijfsvoering van de aanbieders en gemeenten op
tijd klaar zijn voor de implementatie van de vernieuwde aanpak in het verlengen van de
zorg. De implementatie begint in of na de zomer van 2018.
De presentatie zal u informatie geven over de inhoud van het inkoopstrategie voor de
komende jaren.

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 17 november 2017 via het aanmeldformulier
ophttp://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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