
 

Regionale Raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland woensdag, 13 september 2017 Locatie: Stadhuis van de gemeente Purmerend 

 

 
 Raadzaal Zaal Ao/507  

19:30 

 

Inloop met koffie/thee in de foyer  

20:00 De MRA-agenda van de regio Zaanstreek Waterland  

Presentatie “Hollandser dan Hollands” door burgemeester Ruud Vreeman 

van Zaanstad. Presentatie door burgemeester Don Bijl van Purmerend over de MRA agenda ZW, de MRA bijeenkomst van 

raads- en statenleden van 13 oktober in Hoofddorp en de op te richten MRZ klankbord van raadsleden.  

Daarna gelegenheid tot vragen stellen over de agenda en de presentatie.  

  

21:00 

 

Wonen in de MRA 

Presentatie Woonagenda MRA Zaanstreek Waterland en 

portefeuillehoudersoverleg 

Wethouder Hans Krieger neemt u mee in een gesprek over 

thema’s binnen de Woonagenda MRA:  

- Betaalbare voorraad 

- Woningbouw 

- Woonruimteverdeling 

- Wonen en zorg 

- Relatie Zaanstreek-Waterland en Amsterdam 

 

Onderliggende documenten:  

De geactualiseerde woonvisies van de gemeenten van 

Zaanstreek Waterland. 

 

House of Skills (21:00 uur) 

Het House of Skills is het leer-, experimenteer- en matchingscentrum voor met name middelbaar 

opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam. De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Mensen 

werken onder andere in kortere dienstverbanden en switchen vaker van werk én van sector. 

Belangrijk is dat zij zelf de regie nemen over hun arbeidsmarkttoekomst, waarbij een ‘leven lang 

leren’ centraal staat. Op dit moment worden de volgende pilots opgezet: 

- Zzp & bedrijfskunde: Zzp’ers in een aantal dagdelen de basisbeginselen van bedrijfskunde 

bijbrengen. 

- Vakroute techniek: Zijinstromers door leiden naar de installatietechniek. 

- Truckmonteurs: Inzetbaarheid van oudere truckmonteurs bevorderen naar ander werk. 

- Vergrijzen & verzilveren: 45-plussers door leiden naar een functie op Schiphol. 

- TINKR: Vraag gestuurde bij/omscholing via online platform bij (dreigend) ontslag. 

- Zorg: Intersectorale matching: omscholing naar gezondheidszorg. 

U wordt bijgepraat over het House of Skills door mevrouw Annelies Spork, kwartiermaker House 

of Skills. 

  

Om 21:45 uur wordt een korte pauze ingelast om de 

aanwezigen de mogelijkheid te geven de presentatie over het 

Mobiliteitsbeleid van de Vervoerregio bij te wonen 

Vervoerregio: Mobiliteitsbeleid (21:45 uur) 

Dit beleidsplan zet de lijnen uit voor het mobiliteitsbeleid van de Vervoersregio in de komende 

perioden, als uitwerking van de kort geleden vastgestelde Strategische Visie Mobiliteit.  

Dit stuk gaat begin september naar de colleges voor consultatie van de gemeenten; deze 

consultatieronde start op 11 september en eindigt 20 oktober: zo komt het ook bij de raden.  

Op 12 december wordt het dan uiteindelijk door Regioraad voorlopig vastgesteld (definitief door 

nieuwe Regioraad) met verzoek aan gemeenten dit te verankeren in lokaal beleid. Dit is een mooi 

voorbeeld van een regionaal stuk met lokale doorwerking dat in vroeg stadium in de regionale 

raadsleden bijeenkomst gepresenteerd wordt.   

 

22:30 Informeel napraten en ontmoeting in de foyer 

 

Informeel napraten en ontmoeting in de foyer 


