Openbare afsprakenlijst* van het portefeuillehoudersoverleg
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) 22 november 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 R. Wortelboer (Stede Broec) en de heer M. van der Horst
(secretaris, Hoorn)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 5a de heer M. Louweret (programmaleider) en de heer
M. Winder (Opmeer)
Agenda
agendapunt
4.

Onderwerp
Verslag en openbare
afsprakenlijst13 september
2017

Afspraak
Vastgesteld.

Regionale samenwerking
agendapunt
5.

Onderwerp
Stand van zaken regionale
samenwerking

Afspraak
a) Programma Harmonisatie
Informatielandschap
- Er moeten concrete ‘piketpalen’ gezet
worden.
- Presentatie wordt met enkele
aanpassingen vrijgegeven voor de
regionale raadsledenbijeenkomst 22
november 2017.
- Presentatie wordt toegevoegd aan het
verslag.
- 2 x per jaar agenderen in ABZ en
regionale raadsledenbijeenkomst.
b) Zienswijze Westfriese colleges op
raadsvoorstel informatievoorziening GR-en
- Het ABZ is akkoord met het voorstel in
dit ABZ te komen tot een gedeelde
zienswijze van de colleges.
- De gedeelde zienswijze zal na dit
overleg worden opgesteld en verzonden
naar de raden.
- De heer Posthumus wordt aangewezen
als bestuurlijk trekker voor de regio
Westfriesland.
c) Terugblik regionale collegebijeenkomst 7
november 2017

-

De volgende regionale
collegebijeenkomst vindt kort nadat de
nieuwe colleges geformeerd zijn plaats
in Hoorn, in de vorm van een
introductiebijeenkomst.
e) Lobby en Public Affairs
- Aandacht voor de rol van ONHN.
f) VNG reactie op Regeerakkoord
- De secretarissen van het ABZ, Madivosa
en VVRE kijken naar de mogelijkheid
een overzicht te maken van de
effecten van het Regeerakkoord voor
Westfriesland en het Pact.
Integrale Veiligheid
agendapunt
6.

Onderwerp
Integrale Veiligheid

Afspraak
a) Informeren raden over veiligheidscijfers
(voor de verkiezingen)
- Het ABZ kan zich vinden in het delen
van de cijfers door de politie in een
regionale raadsledenbijeenkomst
inclusief mondelinge toelichting met
verwijzing naar de site van
Veiligheidsregio NHN.
- Koggenland dient hierin ook betrokken
te worden.

