
 
REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST 
ZAANSTREEK-WATERLAND 

 

 

Uitnodiging voor de regionale raadsledenbijeenkomst van  

 

woensdag 26 mei 2021 van 19.00 – 21.45 uur 
 

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

gemeentesecretarissen van harte welkom.  

De bijeenkomst is vanwege het coronavirus niet fysiek, maar digitaal. 

 

Programma 

 

Invest MRA wordt ROM MRA-NHN 

Dit onderwerp is eerder aan de orde geweest in onze bijeenkomsten (september 2020).  

Invest MRA waarover toen is gesproken wordt een ROM, een Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij. Een ROM een onderneming met publieke aandeelhouders gericht op 

het versterken van de economie en werkgelegenheid in een regio. In totaal zijn er nu acht ROM’s in 

Nederland. Alleen in Noord-Holland bestaat nog geen ROM. De gemeenteraden en Provinciale 

Staten besluiten over deelname aan de ROM. In dit deel van het programma wordt u over de 

ontwikkelingen bij dit onderwerp bijgepraat.  

 

Ontwerp begrotingen van gemeenschappelijke regelingen 

Het is belangrijk dat u als raadslid goed wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de 

gemeenschappelijke regelingen om zo ook richting aan het beleid te kunnen geven. De 

gemeenteraden zouden daarbij steviger in positie kunnen komen door deze richting onderling af te 

stemmen. Drie gemeenschappelijke regelingen, het Recreatieschap Twiske-Waterland, Vervoerregio 

Amsterdam en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, gaan op deze avond met u hierover in 

gesprek aan de hand van de hoofdlijnen van de begrotingen voor 2022. Welke ontwikkelingen zijn 

voorzien, wat zijn dilemma’s en kansen en wat is gedaan met kaders en richtingen die eerder door 

gemeenteraden zijn gegeven aan de besturen van de regelingen.  

De GGD Zaanstreek-Waterland is hier niet bij omdat er binnenkort een traject start waarin de acht 

gemeenten en de GGD gezamenlijk kijken naar de doorontwikkeling van de GGD (GGD 3.0). In 

deze doorontwikkeling worden ook een aantal knelpunten die de GGD ervaart meegenomen. Deze 

knelpunten zijn niet meegenomen in de kadernota en de begroting. Dit is in het begeleidend 

schrijven bij de kadernota 2022 ook zo aan de leden van de gemeenteraden gemeld. 

 

In tijd is het programma als volgt: 

 

 1 2 3 4 

19.00 uur, opening     

19.05 uur  Invest MRA    

20.00 - 20.10 uur, pauze     

20.10 - 20.50 uur  Recreatieschap Vervoerregio Veiligheidsregio 

20.50 - 21.00 uur, pauze     

21.00 - 21.40 uur  Recreatieschap Vervoerregio Veiligheidsregio 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GI39SPYZdaE
https://www.youtube.com/watch?v=GI39SPYZdaE
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWFjYjA0ZWEtNmFkMy00NTEwLThmZTctYmM0NzIzMDY5Y2Rj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522851dd4e8-7293-4f0e-8225-760969fdcd7e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252276eeb3ab-ce4e-4c90-8ea3-f5ed3a66ffc1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0a851001-0805-41cb-a8ee-6f248d3e1060&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGVlNjk2YjUtZDVhZi00NGNiLWI1OTYtMWZkYTYyMGUwZTBi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522851dd4e8-7293-4f0e-8225-760969fdcd7e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252276eeb3ab-ce4e-4c90-8ea3-f5ed3a66ffc1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c3e50af0-4496-4cb9-b932-3d087d0a5efb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDQ5NWQzNGEtMTg0Zi00NzllLWE4YjgtMGQ5MGU2MDdiNmJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522851dd4e8-7293-4f0e-8225-760969fdcd7e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252276eeb3ab-ce4e-4c90-8ea3-f5ed3a66ffc1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=95947dad-7e9b-4958-9393-d9bfadac386b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZmNiNzZkZmQtNmMzMS00Yjc5LTgyZWMtYzBhZDdkYzg4ZmVi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522851dd4e8-7293-4f0e-8225-760969fdcd7e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252276eeb3ab-ce4e-4c90-8ea3-f5ed3a66ffc1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=912d27df-3346-4bde-8f70-dd88be6ffa78&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGVlNjk2YjUtZDVhZi00NGNiLWI1OTYtMWZkYTYyMGUwZTBi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522851dd4e8-7293-4f0e-8225-760969fdcd7e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252276eeb3ab-ce4e-4c90-8ea3-f5ed3a66ffc1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=52394186-d288-4244-a1ca-e347607d5642&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDQ5NWQzNGEtMTg0Zi00NzllLWE4YjgtMGQ5MGU2MDdiNmJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522851dd4e8-7293-4f0e-8225-760969fdcd7e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252276eeb3ab-ce4e-4c90-8ea3-f5ed3a66ffc1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=95947dad-7e9b-4958-9393-d9bfadac386b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZmNiNzZkZmQtNmMzMS00Yjc5LTgyZWMtYzBhZDdkYzg4ZmVi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522851dd4e8-7293-4f0e-8225-760969fdcd7e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252276eeb3ab-ce4e-4c90-8ea3-f5ed3a66ffc1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=912d27df-3346-4bde-8f70-dd88be6ffa78&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


 
 

 

Hoe kunt u aan de bijeenkomst deelnemen? 
Klik hiervoor in het programma op de betreffende deelsessie. Daarmee opent u de link naar sessie 
in MS Teams. De links ontvangt u uiterlijk 25 mei ook afzonderlijk van uw eigen griffie. 
 

De pauzes tussendoor geven u gelegenheid om over te stappen naar een volgende sessie. 

 

U kunt het onderdeel 1, Invest MRA, ook volgen via de livestream van het raadsinformatiesysteem 

van de gemeente Purmerend (en op deze site terugkijken).  

 

De sessie worden opgenomen en kunt u later terugkijken bij stukken op de website. 

 

Wilt u ervoor zorgen dat bij het inloggen in een sessie uw microfoon uit staat!   

Informatie 

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

 

Bij deze stukken worden vooraf filmpjes of de presentaties van de gemeenschappelijke regelingen 

geplaatst. Het is raadzaam om die vooraf te bekijken.  

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met het regionale griffieteam. 

 

Graag tot woensdag 26 mei a.s. en heeft u onderwerpen die u graag zou willen bespreken in een 

regionale raadsledenbijeenkomst, geef dit dan aan ons door. 

 

Namens de griffiers van de regio Zaanstreek Waterland,  

Het regionale griffieteam, 

 

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

Martien Timmerman, raadsgriffier Beemster (griffier@beemster.net) 

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

 

https://purmerend.raadsinformatie.nl/live
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/dashboard
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/dashboard
mailto:raadsgriffie@zaanstad.nl

