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      Zaanstreek-Waterland, 14 november 2016 
 
 
Aan de raadsleden in Zaanstreek-Waterland 
 
Cc  colleges B en W 

directies samenwerkingsverbanden Zaanstreek-Waterland  
Secretaris/directeur SRA 
Kerngroep MRA 

 
Onderwerp: inrichting regionale raadsledenbijeenkomsten 2017 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
De regionale samenwerking is in beweging. De stadsregio is in beweging naar een vervoersregio. De 
metropoolregio (MRA) heeft een ambitieuze agenda en de governance van de MRA krijgt invulling. 
Daarnaast werken de gemeenten in Zaanstreek-Waterland op tal van andere onderwerpen samen in 
eigen verbanden.  
Goede betrokkenheid van de raden bij wat er gebeurt in de samenwerkingsverbanden in Zaanstreek-
Waterland, de stadregio en de MRA en duidelijkheid over de rol van de raden daarin zijn een 
belangrijke factor voor succes. In deze brief presenteren wij u een aanpak. 
 
Vier elementen voor succes 
 
1 Een eerste element is een transparante informatiehuishouding, zodat raadsleden gemakkelijk 

kunnen vinden wat er in allerlei gremia en op allerlei niveaus speelt. 
2 Een tweede element in de betrokkenheid van raden zijn de formele 

besluitvormingsmomenten, bij voorbeeld de goedkeuring van begroting en rekening van een 
gemeenschappelijke regeling. 

3 Een derde element is het in eigen huis per gemeente meegeven van kaders vooraf en het 
terugkoppelen achteraf van de inbreng van vertegenwoordigers in bij voorbeeld regioraad of 
bestuur van een GR. 

4 Een vierde essentieel element is het onderlinge directe contact tussen raadsleden en 
collegeleden uit de verschillende gemeenten. Dit geldt zowel op het niveau van de MRA, op 
het niveau van de stadsregio, als ook op het niveau van de regio Zaanstreek-Waterland, 
tevens één van de deelregio’s van de MRA. Ontmoeting en informatie-uitwisseling tussen 
raadsleden uit verschillende gemeenten is essentieel om de verschillen en de gezamenlijke 
belangen te ontdekken. 

 
Tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst op 21 september in Purmerend is gesproken over onze 
gezamenlijke opgave in de komende jaren en zijn ideeën uitgewisseld over de invulling van de 
samenwerking. 
 
Invulling contact raadsleden 
 
De griffiers in Zaanstreek-Waterland hebben tegen deze achtergrond voor 2017 nagedacht over de 
invulling van het onderlinge directe contact tussen raadsleden in de regio Zaanstreek Waterland: de 
regionale raadsledenbijeenkomst.  Daarbij is het uitgangspunt dat het gaat om uitwisseling van 
informatie, weten wat er in andere gemeenteraden speelt en leeft, een zelfde niveau van informatie en 
waar gewenst afstemming van processen. Besluitvorming vindt onveranderd plaats in de raden. 
Vanuit de workload voor de regio, zoals wij die waarnemen, doen we een concreet voorstel. 1 januari 
2017 is al dichtbij. 
 
Workload  
 
De workload voor de regio en dus in principe ook voor regionale raadsledenbijeenkomsten in 
Zaanstreek-Waterland is niet gering. 
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• de samenwerkingsverbanden in Zaanstreek Waterland: wat speelt er in de (belangrijke) GR’en 
en in andere vormen van samenwerking in de regio Zaanstreek Waterland (zoals 
veiligheidsregio, GGD, participatiewet, gezamenlijk inkoop zorg); 

• Wonen en economie- onderwerpen die de SRA loslaat en op het bordje van de regio 
Zaanstreek Waterland liggen; 

• thema’s en onderwerpen op de agenda van de SRA-vervoersregio;  
• Uitwisseling inbreng in MRA-verband 

 Informatie uit de verschillende pijlers van de MRA (transparantie) 
• Uitwisseling realisering MRA-agenda in de regio; regionale ZW-agenda?  
 
In onze ogen vraagt dit om een efficiënte organisatie van de regionale raadsledenbijeenkomsten. Als 
we het op z’n beloop laten, is er elke week wel iets voor de raadsleden in de regio en dat is voor u niet 
te doen.  
Daarnaast is een belangrijke notie dat de raadsleden in processen die verderop in de tijd parallelle 
besluitvorming in de raden vraagt, vroeg in het proces worden geïnformeerd en meegenomen in de 
problematiek en keuzes die er aan zitten te komen. 
 
Aanpak 
 
Ons idee is dat we in 2017 vier keer op de woensdagavond een regionale raadsledenbijeenkomst 
houden. De data voor 2017 zijn: 1 maart, 31 mei, 13 september en 29 november. 
Op deze avonden, die om 19.30 uur beginnen,  werken we in principe met 3 blokken van maximaal 
een uur en zo nodig parallel. We kunnen dan op een avond , als het nodig is, zes onderwerpen doen. 
 
De griffiers stemmen het programma af met hun agendacommissie of presidium. 
 
En de avonden zijn, los van de onderwerpen die worden geagendeerd,  zeker ook bedoeld voor 
informele ontmoeting. 
Ook de collegeleden zijn hartelijk welkom. 
 
In principe zijn er buiten deze 4 avonden geen andere bijeenkomsten voor de gezamenlijke 
raadsleden in Zaanstreek-Waterland.  
Deze regionale raadsledenbijeenkomsten zijn ook voor besturen en directies van 
samenwerkingsverbanden (GR’en) een mooi moment om het informeren van  raadsleden een plaats  
te geven in hun beleidscyclus. 
 
Het is niet de bedoeling om nu een model voor jaren in beton te gieten; gaandeweg willen we de 
avonden evalueren en bijstellen . 
 
Voor wat, hoort wat 
 
Nu het regionaal verband van Zaanstreek-Waterland aan belang toeneemt, wordt het nog belangrijker 
dat alle fracties in de regio goed zijn aangehaakt en dus aanwezig zijn op de regionale 
raadsledenbijeenkomsten.  
Kunnen wij (nu wij het efficiënt en behapbaar voor jullie organiseren) er op rekenen dat vanuit iedere 
fractie er tenminste één fractielid aanwezig is op de regionale raadsledenbijeenkomst? 
 
Aandachtspunten 
 
Op 21 september is aan de orde geweest dat de regio niet alleen iets is van bestuurders en 
raadsleden. Ook ondernemers, kennisinstellingen en anderen zouden op de regionale 
raadsledenbijeenkomsten bij daarvoor geschikte onderwerpen een plek kunnen krijgen. 
 
We hebben deze opzet afgestemd met de burgemeester als voorzitters van de raden en met de  
raadsleden die op 21-9 hun vinger opstaken om mee te denken. Deze raadsleden vinden het 
essentieel dat de regionale raadsledenbijeenkomsten zich zo ontwikkelen dat een positieve dynamiek 
en betrokkenheid ontstaat. 
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Wij hebben het plan om  op deze wijze voor U aan de slag te gaan. Wij zijn benieuwd naar uw 
reacties. Eventuele reacties ontvangen wij ook graag. Wilt u deze sturen naar: Eva van der Voorde, 
griffier van de raad van Landsmeer via Griffier@landsmeer.nl,   
 
Wij verheugen ons op uw deelname aan de Regionale Raadsleden Bijeenkomsten in 2017!  
 
Bijgevoegd treft u een eerste inventarisatie van onderwerpen voor 2017 aan. Uiteraard zal er ook 
ruimte moeten  worden gevonden als de actualiteit daar om vraagt. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
griffiers regio Zaanstreek Waterland 
 
Erich Dijk,  Waterland 

Linda van Essen,  Edam-Volendam 

Jelly Kamminga,  Purmerend 

Ben Nijman,  Zaanstad 

Lizette Ouwehand,  Oostzaan 

Martien Timmerman, Beemster 

Eva van der Voorde,  Landsmeer 

Irene Vrolijk,  Wormerland 

 
 
 
 

Eerste  inventarisatie onderwerpen  

 
- Strategische vraagstukken veiligheidsregio; 
- Voortgang invulling organisatie participatiewet; 
- Ontwikkelingen rond inkoop in het zorgdomein; 
- Strategische vraagstukken GGD; 

 
Op 21 september zijn als thema’s genoemd 
 

 Uitwisselen van de verschillende woonvisies 
o Sociale huurwoningen vs middelhuur  
o Toewijzing aan eigen inwoners 
o Respect voor lokale situatie bij verdeling van de 300.000 woningen in de regio 
o Opvang en verdeling uitstroom vanuit Amsterdam 
o Deelregio als geheel nemen bij verdeling mogelijkheden tot woningbouw 

 Bescherming groengebieden 
o Waar gaan we wonen en wat houden we open? 

 Toerisme motor van de economie in de regio 

 Samenwerken bij bedrijfsverzamelgebouwen en kleinschalige bedrijventerreinen 

 Collectief opdrachtgeverschap voor projecten 
 
In het algemeen is ook genoemd: onderwerpen, die lokaal spelen en waar alle raden mee te maken 
hebben (bijv vluchtelingenopvang). 
 


