Openbare afsprakenlijst* van het portefeuillehoudersoverleg
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) 29 maart 2017
* Er wordt gesproken van een afsprakenlijst, omdat geen sprake is van formele besluitvorming in
de portefeuillehoudersoverleggen. Er is sprake van een besloten overleg tussen bestuurders van
de West-Friese colleges met het doel tot uitwisseling van standpunten te komen en daarmee
afstemming te bewerkstelligen op de diverse beleidsterreinen. Het overleg kan leiden tot
adviezen aan de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders, die ter zake besluiten
kunnen nemen.
Aanwezig: de heer J. Nieuwenburg (voorzitter, Hoorn), de heer M. Pijl (Drechterland), de heer
J. Baas (Enkhuizen), de heer R. Posthumus (Koggenland), de heer F. Streng (Medemblik), de
heer G.J. Nijpels (Opmeer) de heer N. Slagter (Stede Broec) en de heer M. van der Horst
(secretaris, Hoorn)
Afwezig: de heer W. van Beek (Stede Broec)
Agenda
agendapunt
3.

Onderwerp
Mededelingen en ingekomen
stukken

4.

Verslag en openbare
afsprakenlijst 25 januari 2017

Afspraak
De agenda en de openbare afsprakenlijsten
(zodra vastgesteld) zullen vanaf heden
worden gepubliceerd op
www.regiowestfriesland.nl
Vastgesteld.
De heer Posthumus is bestuurlijk trekker
voor het advies m.b.t. de Raad van
Financiële Verhoudingen

Regionale samenwerking
agendapunt
5.

Onderwerp
Stand van zaken regionale
samenwerking

Afspraak
a) Pact van Westfriesland
Regionale website:
In januari 2018 de website ‘meten’ met
name de unieke bezoekersaantallen.
Collegebijeenkomst:
De volgende college bijeenkomst is in de
gemeente Enkhuizen op 30 mei.
b) Lobby
Infrastructuur
Het thema mobiliteit in zijn meest brede
vorm te bespreken in een regionale
raadsbijeenkomst.
c) Public Affairs
Algemeen
Evenementen in Westfriesland worden
waar het kan ook ingezet voor Public
Affairs. De heer Nieuwenburg zal dit in zijn
portefeuille opnemen.

Integrale Veiligheid
agendapunt
6.

Onderwerp
Integrale Veiligheid (w.o.
veiligheidsregio en politie)

Afspraak
De Westfriese burgemeesters stemmen in met
het mede ondertekenen van een brief/petitie
van KHN over het wederverstrekking van
alcohol.

Onderwerp
Rondvraag

Afspraak
De Bouwagenda van de VNG te agenderen voor
een VVRE vergadering.

Overige
agendapunt
7.

