
 
REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST 
ZAANSTREEK-WATERLAND 

 

 

UITNODIGING voor de regionale raadsledenbijeenkomst van  

 

woensdag 22 januari 2020 van 19.00 – 21.30 uur 
 

 

 
De bijeenkomst staat met name in het teken van de kadernota’s gemeenschappelijke 
regelingen  
Gemeenschappelijke regelingen (GR-en) zijn de samenwerkingsverbanden van de gemeenten en 
soms de provincie. Het is belangrijk dat u als raadslid goed en op het juiste moment wordt 
geïnformeerd over deze regelingen om zo ook richting aan het beleid van deze regelingen te 
kunnen geven. De gemeenteraden zouden daarbij steviger in positie kunnen komen door deze 
richting onderling af te stemmen. Een goed moment hiervoor is rond het toesturen van de 
kadernota. De kadernota bevat financiële en beleidmatige kaders. Deze kaders vormen de basis 
voor de begroting voor het volgende jaar. De kadernota’s worden verschillend aangeboden door 
de GR-en: ter kennisname of er wordt gelegenheid geboden om een zienswijze in te dienen, bijna 
in alle gevallen voor 1 maart a.s..  

In vier deelsessies zullen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, de GGD Zaanstreek-

Waterland, de Vervoerregio Amsterdam en het Recreatieschap Twiske-Waterland een toelichting 

geven op hun kadernota’s, waarna over de hoofdlijnen met de regioraadsleden het gesprek wordt 

gevoerd. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. 

 

Locatie 

De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis van Purmerend (Purmersteenweg 42). 

Voor de bijeenkomst zijn raadsleden, duoraadsleden, commissieleden, collegeleden en 

gemeentesecretarissen uitgenodigd. 

 

Informatie 

Via de website zijn het programma en de stukken voor deze avond beschikbaar.  

Het programma begint om 19:00 uur met de inloop met koffie en thee. Om 19.30 uur 

begint het inhoudelijke programma. Na afloop (rond 21.30 uur) is er gelegenheid voor 

het netwerkmoment onder het genot van een hapje en een drankje 

 

Graag tot woensdag 22 januari a.s. 

 

Namens de griffiers van de regio Zaanstreek Waterland.  

Het regionale griffieteam: 

Marleen Catsburg-Reurslag, raadsadviseur Zaanstad 

Bert Visser, raadsadviseur Purmerend 

Martien Timmerman, raadsgriffier Beemster 


