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ABZ 26 september 2018

CONTACTPERSOON
TELEFOON
EMAIL

AAN
de burgemeesters van de zeven
Westfriese gemeenten

M.P. van der Horst
0229 252200
m.vd.horst@hoorn.nl

ZAAKNUMMER
BIJLAGEN

diversen

Westfriesland, 5 september 2018
Geachte burgemeester en gemeentesecretaris,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg ABZ op 26
september in Enkhuizen. We starten in het stadhuis van Enkhuizen. Na afloop van de rondleiding
die door de gemeente Enkhuizen wordt verzorgd, vindt de Burgemeesterskring plaats.
De agenda luidt als volgt:
* stukken bijgevoegd
1.

Ontvangst met koffie en thee in het Stadhuis van Enkhuizen

09.15 uur

2.

Start vergadering

09.30 uur

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

09.30 uur

4.

Conceptverslag en openbare afsprakenlijst van 30 mei 2018*
> Voorstel: vaststellen van het verslag en de afsprakenlijst en
de afsprakenlijst publiceren op de website.

09.35 uur

5.

Vervolg evaluatie Pact van Westfriesland*

09.40 uur

In de afgelopen weken is gewerkt aan de intentieverklaring (incl.
raadsvoorstel) en een procesplan om de raden goed te betrekken.
Beide documenten zijn voor de zomer naar u toegestuurd. Op 26
september vindt ook de regionale raadsledenbijeenkomst plaats die
volledig in het teken staat van het vervolg op het Pact (m.n.
formuleren maatschappelijke opgaven). Jan Nieuwenburg en Gertjan
Nijpels praten u bij. Bespreekpunten:
a. Intentieverklaring*
b. Procesplan*
c.

Aansturing Westfriesland Pact door!
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6.

Stand van zaken lobby*

10.15 uur

Jan Nieuwenburg zit namens u in het bestuurlijk lobby-overleg NHN.
De heer Nieuwenburg praat u hierover bij. Ter informatie ontvangt u
de nieuwsbrief over de lobby.

7.

Mondelinge rapportage Programma Harmonisatie

10.30 uur

Informatielandschap

8.

Regionale financiën*

10.50 uur

In de gemeenschappelijke regeling staat dat het
portefeuillehoudersoverleg ABZ de mogelijkheid heeft om op de
begroting 2019 en de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke
regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westrfriesland een
zienswijze te geven aan de raad en het college van Hoorn.

9.

Integrale veiligheid

11.00 uur

10.

Rondvraag

11.05 uur

11.

Rondleiding Zalmrokerij (incl. lunch)

11.15 uur

Met vriendelijke groet,

Jan Nieuwenburg
voorzitter
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