
 

 

UITNODIGING voor de digitale regionale raadsledenbijeenkomst van  

 

woensdag 17 november 2021 van 19.00 – 21.45 uur  
 

 

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

gemeentesecretarissen van harte welkom.  

In afwijking het eerder aangekondigde, vindt deze bijeenkomst i.v.m. de aangescherpte 

coronamaatregelen digitaal plaats. 

 

De onderwerpen 

De onderwerpen van de avond zijn: 

• Verstedelijkingsstrategie MRA 

• Geweld hoort nergens thuis 

(Eerder is u gemeld dat het Einddocument Zorg en Veiligheid op de agenda zou staan. Dit is niet 

mogelijk gebleken. Het onderwerp Geweld hoort nergens thuis, is een onderdeel van het 
Einddocument Zorg en Veiligheid) 

 

Het doel van de bijeenkomst is om de raden zo goed mogelijk te informeren over deze 

onderwerpen en het proces en gelegenheid te geven voor een reactie en het gesprek hierover. 

 

Het programma 

We doen dat aan de hand van het volgende programma: 

- 19.00 uur Opening avond (u kunt al eerder inloggen) 

- 19.05 uur Verstedelijkingsstrategie MRA 

- 20.30 uur Pauze 

- 20.45 uur Geweld hoort nergens thuis  

- 21.45 uur Afsluiting  

 

Toelichting op het programma 

Verstedelijkingstrategie MRA 

Ruim twee jaar geleden is gestart met de Verstedelijkingsstrategie 2050 voor de MRA. Dit 
samenwerkingstraject tussen Rijk en regio is al meerdere malen aan de orde geweest. 
De voor het zomerreces door u ingediende wensen en opvattingen op de voorgaande versie van 
het Verstedelijkingsconcept (oftewel versie 2) vormden belangrijke inbreng bij de totstandkoming 
van de nu voorliggende versie 3 (oftewel de eindversie). Het laatstgenoemde zal u voor de 
bijeenkomst ontvangen. De volgende fase is om met het Rijk in gesprek te gaan over concretere 
afspraken over de inhoud, de nadere uitwerking van de fasering (prioritering) en de 
investeringsstrategie (bekostiging en financiering).  

 

Het doel van deze vierde bijeenkomst i.h.k.v. de Verstedelijkingsstrategie MRA is om u te 

ondersteunen, te informeren en te adviseren. Dit ten behoeve van een adequate besluitvorming 

over het Verstedelijkingsconcept in de raadsvergaderingen van januari/februari. Onder begeleiding 

van Dorien de Wit zal Ton Bossink ons opnieuw meenemen vanaf de start van het proces, alsook 

de inhoudelijke stand van zaken, en de status van het voorliggende Verstedelijkingsconcept. 

Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en gesprek.  

 

 



 
 

 

Geweld hoort nergens thuis 

Patricia Mulder van de gemeente Purmerend en Riet van Loon van de gemeente Zaanstad lichten 

gezamenlijk de aanpak Allen voor één toe. Mattias Gijsbertsen, directeur landelijk Programma 

Geweld hoort nergens thuis gaat in op de impact en de omvang van huiselijk geweld. Daarnaast 

licht hij de achtergrond van het programma, de prioriteiten, de werkende elementen en de 

toekomstige ontwikkelingen in de aanpak toe. We wisselen van gedachten over de rol die de raad 

kan spelen, welke dilemma’s er spelen en welke keuzes er kunnen  worden gemaakt. 

 
Deelname aan de bijeenkomst (via MS Teams of de livestream) 
Deelnemen kan via MS Teams: Klik hier om deel te nemen aan de bijeenkomst.  
Via de chatfunctie van MS Teams of via handopsteken kunt u in de bijeenkomst vragen stellen.   
U kunt de bijeenkomst ook volgen via de livestream van het raadsinformatiesysteem van 
Zaanstad. Aanmelden en inloggen is dan niet noodzakelijk. Via deze site kunt u de bijeenkomst 
achteraf ook terugkijken. 
 

De presenaties 

Die worden in het raadsinformatiesysteem van Purmerend geplaatst, bij de bijeenkomst van 17 

november. 

  

Graag tot woensdag 17 november 2021 en als iets onduidelijk is, horen wij dit graag. 

 

Namens de griffiers van de regio Zaanstreek Waterland,  

Het regionale griffieteam, 

 

Marleen Catsburg-Reurslag, raadsadviseur Zaanstad (raadsgriffie@zaanstad.nl) 

Pauline Lodewegens, raadsadviseur Purmerend (griffie@purmerend.nl) 

Esther de Haan-Burghgraef, raadsadviseur Purmerend (griffie@purmerend.nl) 

Johan Paul de Groot, raadsgriffier Landameer (griffier@landsmeer.nl) 
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