Openbare afsprakenlijst* van het portefeuillehoudersoverleg
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) 28 maart 2018
* 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 Westfriese 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), mevrouw
A. van Vliet-Kuiper (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 5 de heer W.J. Dijkstra, mw. E. Hordijk (Provincie NH), mevrouw. A. Noorman
(Provincie NH), de heer G. van de Berg (Drechterland), mevrouw M. Schadé (Enkhuizen), de
heer F. Mencke (Hoorn), de heer A. Beuker (Koggenland), de heer J. Zwaan (Medemblik) en mw.
A. Huisman (Stede Broec), de heer J. Commandeur (Drechterland), de heer E. Lankman
(Enkhuizen), mevrouw R. Homan en de heer J. Dekker (SED-gemeenten) en mevrouw P. Visser
(Medemblik)
bij agendapunt 6 de heer A. Geerdink en mevrouw C. Hees (Westfries Museum)
Agenda
agendapunt
4.

Onderwerp
Verslag en openbare
afsprakenlijst 24 januari 2018

Afspraak
Vastgesteld.

Regionale samenwerking
agendapunt
5.

Onderwerp
Evaluatie Pact van
Westfriesland

6.

Project Lage Landen Westfriese
Omringdijk

Afspraak
- De heer Dijkstra zal op 18 april zijn
resultaten en aanbevelingen presenteren in
de regionale raadsledenbijeenkomst.
- Het rapport wordt officieel bekend gemaakt
in een extra ABZ-overleg op 18 april
voorafgaande aan de regionale
raadsledenbijeenkomst.
- Pact 2.0: regie borgen bij de Westfriese
samenwerkingsdriehoek in samenwerking
met de Adviescie. Gemeentesecretarissen
- De burgemeesters zullen op verzoek van
het Westfries Museum op 25 april de
officiële opening verrichten.

