“DE RADEN AAN ZET – 2020/2”
UITNODIGING REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
11 maart 2020 om 19.00 uur
Inloop vanaf 18:30 uur
Locatie en tijdstip
De bijeenkomst van woensdag 11 maart a.s. vindt plaats in Het Postkantoor, Hoofdstraat
17 te Bovenkarspel. Vanaf 18:30 uur is de inloop en om 19:00 uur start het programma.
Voor de bijeenkomst zijn raadsleden, commissieleden, collegeleden en
gemeentesecretarissen van alle Westfriese gemeenten uitgenodigd.
Programma:
18.30 uur

Inloop en ontvangst

19.00 uur

Opening en mededelingen
Opening door avondvoorzitter: Jan Nieuwenburg, burgemeester
gemeente Hoorn.

19.05 uur

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

19.10 uur

Ontwerp uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1
In 2018 hebben alle Westfriese raden ingestemd met een intentieverklaring
om te komen tot een vernieuwd Pact van Westfriesland en in 2019 zijn alle
raden akkoord gegaan met de gezamenlijke maatschappelijke opgaves en
ambities. Deze zijn met inbreng van raadsleden zelf én externe partners
vertaald in een concept uitvoeringsprogramma.
Nu is er gelegenheid om over dit uitvoeringsprogramma met elkaar in
gesprek te gaan, voordat het document voor besluitvorming aan de lokale
raden wordt aangeboden.
We starten met een korte, plenaire opening door Michiel Pijl, burgemeester
van de gemeente Drechterland en een externe partner vanuit de
Stuurgroep Pact van Westfriesland.
Vervolgens gaat u in groepen per thema uiteen om met elkaar in gesprek
te gaan. Per themagroep is een wethouder als gespreksleider aanwezig en
een ambtelijk ondersteuner. Suggesties voor aanpassingen in het
uitvoeringsprogramma worden genoteerd en meegenomen in het
definitieve raadsvoorstel.
Ook zijn de externe partners in het pact genodigd om als toehoorder
aanwezig te zijn.
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Er zijn twee rondes met themasessies van elk 40 minuten. Er is voor
gekozen om het thema B. Duurzaamheid niet mee te nemen, omdat dit
onderwerp later op de avond uitgebreid aan de orde komt.
De
A.
C.
D.
E.
F.

resterende te bespreken thema’s zijn:
Wonen, leefbaarheid & bereikbaarheid
Ondernemen & Economie
Arbeidsmarkt & Onderwijs
Vrije Tijd
Sociaal Domein.

19.15 - 19.55 uur: Ronde 1 (5 thema’s)
20.00 - 20.40 uur: Ronde 2 (5 thema’s)
In het aanmeldformulier kunt u kenbaar maken welke twee thema’s u wilt
bezoeken.
Bijgevoegd treft u het ontwerp-einddocument Uitvoeringsprogramma en de
bijbehorende Informatienota raad ter kennisname aan.
20.40 uur

PAUZE

20.55 uur

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord
De introductie van dit onderwerp zal worden verzorgd door
Harry Nederpelt, wethouder in de gemeente Medemblik.
Er wordt een toelichting gegeven op het proces tot nu toe, de planning en
de participatie. Ook wordt er een toelichting gegeven op de scenario’s om
vervolgens de uitkomsten van de lokale verrijkingen te presenteren.
De aanwezigen kunnen kennis nemen van wat gedurende de lokale
verrijkingen in de ateliers is opgehaald over de drie energiescenario’s:
- lokale kracht
- productielandschappen
- E- infrastructuur
Tot slot is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

22.15 uur

Netwerkborrel

Aanmelden
U kunt zich vóór 1 maart 2020 aanmelden via het aanmeldformulier:
https://forms.gle/hxV5JeTZYo2Kv43E6
Vriendelijke groeten names de griffiers van Westfriesland,
Jan Commandeur (Drechterland),
Afra Reus (Medemblik),
Yvonne Hermans (Stede Broec),
Mark Versteeg (Opmeer),
Menno Horjus (Hoorn),
Guda Kager (interim) (Koggenland),
Jan Jaap den Hollander (interim) (Enkhuizen).
Bijlagen:
- concepteinddocument uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 met
bijbehorende raadsinformatienota;
- multimediaverslag met video-impressie over lokale verrijkingen
(wordt nagezonden)
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