“DE RADEN AAN ZET – 2019/6”
UITNODIGING REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
9 oktober 2019
20.00-22.00 uur

Locatie en tijdstip
De bijeenkomst van woensdag 9 oktober 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 West-Friese gemeenten uitgenodigd. Ook worden leden
van Provinciale Staten uitgenodigd.
De volgende onderwerpen staan op de agenda:
Beleidsvorming GGD Hollands Noorden
Gemeenten hebben in hun zienswijzen op de Kadernota 2020 aangegeven graag
betrokken te willen worden bij de beleidsvorming van de GGD. Het bestuur en directie
van GGD Hollands Noorden willen dan ook graag in gesprek met de raadsleden, met als
doel gezamenlijk de maatschappelijke opgaven te benoemen en mede richting te geven
aan de koers van GGD Hollands Noorden. Na een (plenaire) presentatie kunt u in
subgroepen in gesprek over vier specifieke thema’s.
De opbrengst van de bijeenkomst neemt de GGD mee bij het opstellen van de Kaderbrief
2021 en verder.
Beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020 – 2023
De kadernota 2020 van de Veiligheidsregio NHN (VRNHN) blikte al vooruit op de
ontwikkelingen en thema’s waar VRNHN komende jaren mee aan de slag gaat.
Gemeenteraden hebben hierop overwegend positief gereageerd.
Raadsleden worden in de regionale raadsbijeenkomst van vanavond geïnformeerd over
de koers die het algemeen bestuur van VRNHN voor ogen heeft. Na een (plenaire)
presentatie hierover kunt u per thema in subgroepen in gesprek over vier specifieke
thema’s.
Daarbij kunt u input geven op de voorgenomen koers. Deze koers wordt in het
beleidsplan 2020 – 2023 vertaald. Dit beleidsplan wordt in december 2019 in concept
vastgesteld door het dagelijks bestuur van VRNHN. Vervolgens wordt het beleidsplan
formeel aan de gemeenteraad voorgelegd voor een zienswijze, waarna het ter
vaststelling wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur in de eerste vergadering van
2020.
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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

Presentatie GGD Hollands Noorden

20.20 uur

Vragen n.a.v. de presentatie GGD Hollands Noorden

20.30 uur

Presentatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

20.45 uur

Vragen n.a.v. de presentatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

20.55 uur

PAUZE

21.10 uur

In subgroepen kunnen raadsleden in twee rondes deelnemen aan
themagesprekken over:
GGD:

•
•
•
•

Programma
Programma
Programma
Programma
preventie

VRNHN:

•
•
•

Zorg & Veiligheid en Veilig Leven
Nieuwe crisistypen
Brandweer 360graden

21.10 – 21.30:

1e ronde subgroepen

21.30 – 21.50:

2e ronde subgroepen

21.50 uur:

Resultaten en afsluiting

22.00 uur:

Netwerkborrel

jeugd
infectieziekten bestrijding
kwetsbare inwoner
onderzoek, beleid en

Aanmelden
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen van deze bijeenkomst vragen wij iedere
deelnemer zich aan te melden. Aanmelden kan vóór 4 oktober 2019 via het aanmeldformulier op
https://forms.gle/1FCC6mXQoJBiYKbK8

Met vriendelijke groet,
de griffiers Westfriesland,
Jan Commandeur (Drechterland)
Guda Kager (Koggenland)
Erik Lankman (Enkhuizen)
Mark Versteeg (Opmeer)
Menno Horjus (Hoorn)
Afra Reus (Medemblik)
Yvonne Hermans (Stede Broec)

2

