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ABZ-vergadering
24 januari 2018

CONTACTPERSOON
TELEFOON
EMAIL

M.P. van der Horst

AAN

0229 252200

de burgemeesters van de zeven
Westfriese gemeenten

m.vd.horst@hoorn.nl

ZAAKNUMMER
BIJLAGEN

diversen

Westfriesland, 3 januari 2018
Geachte burgemeester,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg ABZ op
24 januari 2018 Koggenland. We zijn om 9.30 uur te gast bij DeVi-Comfort in Obdam ( Vaart 3,
1713 GR Obdam). Om 10.30 uur vertrekken we naar het gemeentehuis van Koggenland om daar
te vergaderen. Na afloop van de ABZ-vergadering vindt de Burgemeesterskring plaats.
De agenda luidt als volgt:
* stukken bijgevoegd
1.

Ontvangst DeVi-Comfort in Obdam met een rondleiding en

09.30 uur

toelichting
2.

Vertrek naar gemeentehuis Koggenland

10.30 uur

3.

Start vergadering
a) Mededelingen en ingekomen stukken

10.45 uur

4.

Conceptverslag en openbare afsprakenlijst van 22 november
2017*
> Voorstel: vaststellen van het verslag en de afsprakenlijst en
de afsprakenlijst publiceren op de website.

10.46 uur

5.

Stand van zaken regionale samenwerking
a) Evaluatie Pact van Westfriesland; mondelinge toelichting
Wim Dijkstra evalueert het Pact van Westfriesland hij wordt
ondersteund door een regionale begeleidingscommissie waarin
namens u Jan Nieuwenburg en Gertjan Nijpels zitten. Zij geven
een toelichting op de stand van zaken, het proces en het
vervolg.
b) Regionaal inwerkingsprogramma nieuwe regionale
bestuurders
Op 21 maart vinden de verkiezingen plaats, waarna de colleges
worden gevormd. De komende vier jaar is samenwerking
tussen de gemeenten van groot belang. Het is belangrijk om
een goed regionaal team te vormen van wethouders. Willen we
dit samen oppakken en hoe?

10.50 uur
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c) Stand van zaken lobby
Jan Nieuwenburg zit namens u in het bestuurlijk lobby-overleg
NHN. Zoals u weet heeft NHN een nieuw lobbykantoor. De heer
Nieuwenburg praat u hierover bij.

11.10 uur

6.

Integrale veiligheid (incl. lunch)

11.55 uur

7.

Start Burgemeesterskring

12.10 uur

Met vriendelijke groet,

Jan Nieuwenburg
voorzitter
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