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19:30 
 

Inloop met koffie/thee in de foyer  

20.00 Ondermijning 
Het onderwerp ondermijning is volop in het nieuws. Voor gemeenten gaat het 
bijvoorbeeld over weerbaarder maken van de lokale democratie tegen 
ondermijning. In het nieuwe regeerakkoord is hierover opgenomen:  
Er komt een Ondermijningswet om de juridische knelpunten in de huidige 
aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit op te lossen, 
inclusief een ondermijningsfonds waarin eenmalig 100 miljoen wordt gestort.  
Het is ook een onderwerp dat van belang is in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het ministerie van BZK heeft 
bijvoorbeeld eerder dit jaar en handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor 
decentrale politie partijen toegestuurd aan alle gemeenten. (zie bijlage).  
In de gemeente Zaanstad heeft de raad een besluit genomen over het 
opstarten van een programma ondermijning.     
Over het onderwerp heeft BZK in januari 2017 de Handreiking 
integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politie partijen uitgebracht. 

Een toelichting op het onderwerp wordt gegeven door Hans van der Woude 
van Zaanstad, waarna gelegenheid is voor discussie.  

Waterberging/riolering 
In de regio Z-W wordt samengewerkt op het gebied van riolering, e.e.a. in het verlengde 
van het bestuursakkoord Water 2011 (BAW). Dit jaar wordt een gezamenlijk 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld, een beleidsplan voor de aankomende 
zes jaar. In dat plan komen bijvoorbeeld onderwerpen als duurzaamheid, hoe om te 
gaan met klimaatrobuustheid en gezamenlijke aanpak aan de orde en het gaat om een 
besparing op beheer en onderhoud. 
Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst worden besproken zijn: 
-de samenwerking  
-de resultaten van de samenwerking in de afgelopen jaren m.b.t. kosten, kennisdeling 
en kwetsbaarheid 
-het gezamenlijke GRP 
-ontwikkelingen op landelijk gebied (BAW 2017) 
Alle raadsleden krijgen met dit onderwerp te maken in hun eigen gemeente omdat zij 
het GRP daar moeten vaststellen. Verder is de bedoeling om tijdens de bijeenkomst 
overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten te laten zien.   
 
Een toelichting op het onderwerp wordt gegeven door Hans Grotenbreg van Zaanstad 

21.00 Energietransitie/Verduurzaming 
Met het klimaatakkoord van Parijs en afbouw van de gaswinning in Groningen 
is het tijd op een andere wijze te kijken naar de inrichting van onze 
buitenruimte en dit heeft gevolgen voor de bestaande en de toekomstige 
woningbouw. 
Wethouder Bromet van Waterland zal een toelichting geven op de 
energietransitie. 
Vervolgens zal Suze Gehem van de Groene Grachten een toelichting geven 
op de pilot Verduurzaming Monumenten die in de regio Zaanstreek-Waterland 
loopt. 
Aansluitend zal Anneke Mobron van de gemeente Waterland een toelichting 
geven op de Pilot Marken boven water. Een pilot die in samenwerking met 
een groot aantal partners tot stand is gekomen. Waterrobuust bouwen is één 
van de elementen van deze pilot. 
 
Daarna bestaat er gelegenheid voor discussie en bijvoorbeeld om uit te 
wisselen welke instrumenten gemeenten inzetten om de doelstelling te halen. 

Veranderingen Inkoop jeugdzorg per 1-1-2018 
Per 1 januari 2018 veranderd de inkoopregeling jeugdzorg en vindt een stelselwijziging 
plaats. De bijeenkomst is bedoeld om de raden gezamenlijk te informeren over de 
hoofdlijnen van de wijzigingen. Vervolgens kan desgewenst op een later tijdstip in de 
eigen gemeenten worden gesproken over de consequenties per gemeente.  
 
Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst worden besproken zijn: 
-Korte toelichting op de veranderingen 
-kansen binnen de nieuwe werkwijze, voor zowel ouders, gemeenten als aanbieders 
-Risico’s voor gemeenten en aanbieder, met name op het financiële vlak en capaciteit 
-Maatregelen die worden genomen, zowel regionaal als lokaal 
 
Een toelichting op het onderwerp wordt gegeven door de implementatiemanager inkoop 
Mark Smit. 
 

22:00 Informeel napraten en ontmoeting in de foyer 
 

Informeel napraten en ontmoeting in de foyer 
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