UITNODIGING “DE RADEN AAN ZET – 2018/4”
REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
26 september 2018 20.00 – 22.00 uur
Het Postkantoor
(Hoofdstraat 17, Bovenkarspel)

De regio is de schaal
Het Interbestuurlijk Programma tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk laat het
zien. De evaluatie van het Pact van Westfriesland, de Trendstudie van Platform31 en het
ambitiedocument Holland Boven Amsterdam laten het ook zien; de komende periode is de regio de
schaal waarop het gaat gebeuren. De samenwerking in Westfriesland loopt goed en vanuit onze
regio werken we ook goed samen met de Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland en de provincie.
Tijd om een nieuwe stap te zetten en meer focus aan te brengen.
Uitnodiging
Het is aan u om deze focus aan te brengen. Wilt u als raadslid aan het stuur zitten? Wilt u de
maatschappelijke opgaven en ambities bepalen en vanaf het begin betrokken zijn? Meld u dan aan
voor de eerstkomende raadsledenbijeenkomst. U bent aan zet!
Evaluatie Pact van Westfriesland: de Raden aan zet
Op 18 april bent u in de regionale raadsledenbijeenkomst geïnformeerd over de evaluatie van het
Pact van Westfriesland. De onderzoeker heeft een aantal concrete aanbevelingen gedaan
waaronder het formuleren van maatschappelijke opgaven voor de korte (twee jaar) en de lange
(vijf jaar) termijn. De tweede aanbeveling is dat u als raadslid daarbij direct vanaf het begin wordt
betrokken. Hoe kan dit beter dan zelf actief aan de slag gaan? U heeft ook zelf aangegeven dat u
dit wilt. Op 13 juni heeft u gestemd op een aantal stellingen. 97% van de raadsleden vindt dat er
een nieuw Pact moet komen. En 79% vindt dat de raden deze strategische agenda moeten
vaststellen. Vandaar de oproep aan u om daarmee aan de slag te gaan.
Deze avond staat volledig in het teken van het Pact van Westfriesland 2.0. U wordt meegenomen
in de intentieverklaring om te komen tot het Pact 2.0. Uw ambtenaren nemen u mee in de
ontwikkelingen in de regio. Ze geven u trends, eerder door u vastgestelde ambities en geven een
voorschot op mogelijke opgaven. Vervolgens gaat u zelf aan de slag om de opgaven scherp te
formuleren. We doen dit in zes thema’s.
In de bijlage leest u meer over deze zes thema’s en wat de inhoud van de werksessies is, zodat u
een goede keuze kunt maken welke sessie u bijwoont. U kunt twee voorkeuren opgeven. Let op: u
kunt maar één werksessie bijwonen. Verdeel ze dus goed in uw fractie en neem zo nodig
fractievertegenwoordigers of commissieleden mee. Zij moeten zich dan wel van tevoren
aanmelden.
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Avondvoorzitters
De avond staat onder voorzitterschap van Gert-Jan Nijpels, burgemeester gemeente Opmeer en
Jan Nieuwenburg, burgemeester gemeente Hoorn. Zij zijn de bestuurlijk trekkers van het Pact van
Westfriesland. Zij nemen u mee in het proces, de bedoeling van deze avond en de
intentieverklaring die net door uw college is besproken. Op deze avond krijgt u de mogelijkheid om
hierop te reageren, voordat deze de lokale besluitvorming in gaat.
Achtergrondinformatie
Bij deze uitnodiging krijgt u voldoende informatie om u goed voor te bereiden. Van iedere
themasessie treft u een inleiding A4-tje aan. Daarnaast treft u de evaluatie van het Pact aan en de
trendrapportage van Platform31 aan. Vooral dit laatste document is belangrijk. Als laatste treft u
uiteraard de intentieverklaring aan.

Programma:
19.45 uur
Inloop en ontvangst met koffie/thee
20.00 uur

Opening
Opening door avondvoorzitters

20.05 uur

Proces Pact van Westfriesland en intentieverklaring
De bestuurlijk trekkers van het Pact van Westfriesland nemen u mee in het proces
rondom het Pact. Zij vertellen u wat er in de komende periode gaat gebeuren en
wat uw rol in dit proces is en hoe u hierbij wordt betrokken. Zij presenteren ook de
intentieverklaring. Met deze verklaring geeft u aan dat u de intentie hebt om met
elkaar aan de slag te gaan. Te beginnen op deze avond. Na deze avond gaat de
intentieverklaring naar uw raad toe voor besluitvorming. U krijgt deze avond de
mogelijkheid om ook een inhoudelijke reactie te geven op de intentieverklaring. U
treft deze in de bijlage aan.

20.45 uur

Pauze en netwerkmoment

21.00 uur

Werksessie maatschappelijke opgaven
Laat u inspireren door uw ambtenaren of medewerkers om daarna met elkaar in
gesprek te gaan over de ambities voor de regio. Het gaat om de volgende zes
thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wonen en leefbaarheid (w.o. bereikbaarheid, voorzieningen en veiligheid)
Zorg en sociaal domein (w.o. jeugd, ouderen, zorg, welzijn, armoedebeleid)
Leisure (w.o. sport, kunst, cultuur, monumenten en erfgoed)
Energietransitie en klimaatadaptatie
Onderwijs en arbeidsmarkt
Ondernemen en economie (w.o. vestigingsklimaat, bedrijventerreinen,
detailhandel)

Elk thema wordt kort ingeleid en onder deskundige begeleiding gaat u aan de slag.
Van elke sessie wordt een verslag gemaakt. Sneltekenaars maken een korte schets
van uw sessie. Van elk thema treft u in de bijlage de belangrijkste informatie aan,
zodat u zich goed kunt voorbereiden.
22.00 uur

Borrel en korte terugkoppeling
Tijdens de borrel krijgt u een impressie van de tekeningen van iedere werksessie.
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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. U kunt uw voorkeur aangeven en eventueel een tweede keuze voor
de werksessies.
Aanmelden kan vóór 24 september 2018 via het aanmeldformulier op
http://tinyurl.com/raadsledeninfoavond

Met vriendelijke groet,
Gertjan Nijpels en Jan Nieuwenburg
Bestuurlijk trekkers Pact van Westfriesland
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