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diversen

Westfriesland, 7 maart 2018
Geachte burgemeester en gemeentesecretaris,
Hierbij nodig ik u uit voor de gecombineerde vergadering van het portefeuillehoudersoverleg ABZ
en de Adviescommissie Gemeentesecretarissen op 28 maart in de gemeente Drechterland. We
starten om 9.15 uur met een bedrijfsbezoek (voor de burgemeesters; locatie volgt) en daarna
start de gecombineerde vergadering in het gemeentehuis van Drechterland. Na afloop van de
ABZ-vergadering vindt de Burgemeesterskring plaats.
De agenda luidt als volgt:
* stukken bijgevoegd
1.

Ontvangst met een rondleiding en toelichting voor de

09.15 uur

burgemeesters (locatie volgt)
2.

Start gecombineerde vergadering met de Adviescommissie
Gemeentesecretarissen in het gemeentehuis van Hoogkarspel

10.45 uur

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

10.45 uur

4.

Conceptverslag en openbare afsprakenlijst van 24 januari 2018*
> Voorstel: vaststellen van het verslag en de afsprakenlijst en
de afsprakenlijst publiceren op de website.

10.48 uur

5.

Evaluatie Pact van Westfriesland
In de afgelopen maanden is het Pact van Westfriesland geëvalueerd. In

10.50 uur

opdracht van de provincie en in samenwerking met de regio, heeft Wim
Dijkstra de evaluatie verzorgd. Hij presenteert zijn resultaten van het
effect van het Pact op onze regionale samenwerking.
6.

11.50 uur

Stand van zaken lobby (incl. lunch om 12.00 uur)*
Jan Nieuwenburg zit namens u in het bestuurlijk lobby-overleg NHN.
De heer Nieuwenburg praat u hierover bij. Bijgaand ter informatie het
lobbyplan van Dröge en Van Drimmelen.
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7.

Uitslagen Westfriese raadsverkiezingen

12.05 uur

Op 21 maart zijn de raadsverkiezingen geweest. Misschien een
moment even kort de uitslagen te bespreken.

8.

Project Lage Landen Westfriese Omringdijk*

12.30 uur

Vijf stadsmusea in Nederland zijn een unieke samenwerking aangegaan
met het Rijksmuseum. Acht jaar lang tonen de vijf in de stichting De
Vijf Samenwerkende Musea in Nederland verborgen parels uit de
collectie van het Rijksmuseum. Zij doen dat aan de hand van een ‘vier
elementen tentoonstellingsreeks: Lage landen, koele wateren, hoge
luchten en hete vuren. In Westfriesland staat Lage Landen in het
Westfries Museum centraal. Met de Westfriese Omringdijk centraal als
het icoon van onze identiteit. In bijgaande brief treft u meer uitleg over
het Westfriese fotoproject. U wordt uitgenodigd om het officiële
startsein te geven. Het Westfries Museum geeft een korte toelichting.

9.

Integrale veiligheid

12.45 uur

10.

Rondvraag

12.55 uur

Start Burgemeesterskring

13.00 uur

Met vriendelijke groet,

Jan Nieuwenburg
voorzitter
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