“DE RADEN AAN ZET – 2019/1”
UITNODIGING REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
Inhoudelijk sturen op hoofdlijnen:
Governance – Kadernota’s
23 januari 2019
20.00-22.00 uur
Locatie en tijdstip
De bijeenkomst van woensdag 23 januari a.s. 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.
De avond staat in het teken van de governance publicatie gemeenschappelijke regelingen en de
kadernota’s.
Governance publicatie
De regietafel1 heeft in kaart gebracht wie welke rol speelt in de samenwerking tussen de
gemeenschappelijke regelingen en de gemeenten. Daarin is o.a. uitgewerkt hoe raadsleden invloed
kunnen uitoefenen op gemeenschappelijke regelingen om de samenwerking succesvol te laten zijn.
Kadernota’s gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regelingen (GR-en) zijn de samenwerkingsverbanden van de gemeenten en
soms de provincie. Het is belangrijk dat u als raadslid goed en op het juiste moment geïnformeerd
wordt over deze gemeenschappelijke regelingen. Om deze reden hebben alle gemeenteraden in
Noord-Holland Noord eind 2017/begin 2018 een besluit genomen over deze informatievoorziening.
Onderdeel van dat besluit was een verzoek aan de GR-en om jaarlijks een kadernota aan te bieden
aan de gemeenteraden. Deze kadernota bevat financiële en beleidsmatige kaders. Deze kaders
vormen de basis voor de begroting voor het volgende jaar.
In voorgaande jaren was het gebruikelijk om uw zienswijzen op de begroting geven. Dat gebeurde
in juni. Nu kunt u uiterlijk 1 maart al uw zienswijze geven op de kadernota. Hierdoor kunt u “aan
de voorkant” invloed hebben op de begroting. De zienswijzeprocedure op de begroting zelf kan
daardoor beperkt zijn.
De GR-en hebben inmiddels deze kadernota’s aan de gemeenten toegestuurd aan de gemeenten.
De colleges werken op dit moment aan voorstellen over een eventuele zienswijze. Op basis hiervan
kan uw raad vervolgens een besluit nemen.
U krijgt de gelegenheid om in twee ronden inhoudelijke vragen over de beleidsonderwerpen in de
kadernota’s te stellen aan de directeuren van de volgende acht gemeenschappelijke regelingen:
WerkSaam Westfriesland
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
GGD Hollands Noorden
RUD NHN
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Zie bijgaande informatie m.b.t. de regietafel
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-

Recreatieschap Westfriesland
Westfries Archief
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
SSC DeSom

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

Opening en mededelingen
Opening door avondvoorzitter: Rob Posthumus, burgemeester gemeente
Koggenland.

20.05 uur

Raadsledenpodium
Dé gelegenheid voor raadsleden om onderwerpen met een regionaal
karakter bij andere raadsleden onder de aandacht te brengen.

20.10 uur

Inleiding door voorzitter Regietafel
Opbrengsten regietafel
Toelichting op governance publicatie (deze publicatie wordt omstreeks 17
januari verspreid door de griffies)
Kadernota’s

20.30 uur

1e ronde (gelegenheid om vragen te stellen)

21.00 uur

PAUZE (netwerkmoment en wisseling)

21.15 uur

2e ronde (gelegenheid om vragen te stellen)

21.45 uur

Plenaire Afsluiting

22.00 uur

Netwerkborrel

Aanmelden
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen van deze grote bijeenkomst
vragen wij iedere deelnemer zich aan te melden. Aanmelden kan vóór 21 januari 2019
via het aanmeldformulier op http://tinyurl.com/raadsledeninfoavond.
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven aan welke GR u in de eerste en tweede ronde
vragen wilt stellen.

Vriendelijke groeten, griffiers Westfriesland,
Jan Commandeur (Drechterland),
Afra Reus (Medemblik),
Yvonne Hermans (Stede Broec),
Mark Versteeg (Opmeer),
Menno Horjus (Hoorn),
Petra Tromp (Koggenland),
Erik Lankman (Enkhuizen).
Bijlagen:
- kadernota’s van de acht gemeenschappelijke regeling waaraan Westfriese gemeenten deelnemen
- informatie m.b.t. de regietafel
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