REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
ZAANSTREEK-WATERLAND

Uitnodiging voor de regionale raadsledenbijeenkomst van

woensdag 25 september 2019 van 19.00 – 22.15 uur
Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercentrum van de gemeente Edam-Volendam,
Schepenmakersdijk 16 te Edam).
Voor de bijeenkomst zijn raadsleden, duoraadsleden, commissieleden, collegeleden en
gemeentesecretarissen uitgenodigd.
Deelsessies
Tijdens deze raadsledenbijeenkomst zijn er een viertal deelsessies. Voor de pauze kunt u kiezen uit
de deelsessies Masterclass Warmte en een presentatie over het Implementatieproces
laadinfrastructuur voor elektrische bussen voor de concessie Zaanstreek-Waterland.
Na de pauze kunt u kiezen tussen de deelsessies Woondeal MRA en woningvraag en een
presentatie van het project Allen voor één Zaanstreek-Waterland.
In de Masterclass Warmte geeft het Servicepunt energie van de provincie Noord-Holland u inzicht in
de warmtetransitie, de bestuurlijke stappen in de warmtetransitie (Transitie Warmte, RES) en de rol
van de gemeenteraad hierin. In deelsessie laadinfrastructuur informeert de Vervoerregio Amsterdam
u over de aanpak van dit proces. De deelsessie Woondeal MRA en woningvraag zal naast de
uiteenzetting van de gemaakte afspraken, met name ingaan op hoe werken we samen binnen de
regio en wat levert het op? In de deelsessie Zorg en Veiligheid wordt u meegenomen in het ontstaan
van het project, de stand van zaken en waar gaat het naar toe. Dit in het licht van de regio en lokale
punten. Dit project is een nieuwe manier van samenwerken vanuit de domeinen zorg, welzijn,
veiligheid en straf.
Informatie
Via de website zijn het programma en de stukken voor deze avond beschikbaar. Na de bijeenkomst
zullen de presentaties aan de stukken worden toegevoegd.
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 22.15 uur) is er gelegenheid voor
het netwerkmoment onder het genot van een hapje en een drankje
Graag tot woensdag 25 september 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

