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Pact van Westfriesland 7.1

Westfriesland, 16 juli 2019

Beste raadsleden,
Op 11 april jongstleden informeerden wij u over de vervolgstappen voor het Pact van
Westfriesland. We stonden toen nog aan het begin van het besluitvormingsproces. Inmiddels zijn
de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact in alle zeven lokale gemeenteraden
behandeld. In deze brief informeren wij u over de besluitvorming in de gemeenteraden en het
vervolgproces.
Waar staan wij nu?
Goed nieuws! Alle zeven gemeenteraden stemden in met de maatschappelijke opgaven en
ambities voor het Pact van Westfriesland 7.1. Daarnaast gaf u de colleges opdracht om de
maatschappelijke opgaven en ambities (wat pakken wij de komende 2 jaar tot 5 jaar op) uit te
werken tot concrete acties in uitvoeringsprogramma’s. Een mooi resultaat van een proces waarin
u als raad samen met ondernemers, maatschappelijke-, zorg- en onderwijsinstellingen tot de
opgaven en ambities bent gekomen.
In sommige gemeenteraden zijn moties en/of amendementen ingediend. Het gaat om enkele
tekstuele aanpassingen en aandachtspunten voor het proces van uitwerking. De
maatschappelijke opgaven en ambities zijn daarmee regionaal vastgesteld. Als bijlage vindt u
een overzicht van de besluitvorming per gemeente.
Waar gaan we naartoe?
Nu de opgaven en ambities voor het Pact door alle zeven gemeenteraden zijn vastgesteld is de
volgende stap het verder uitwerken van de opgaven en ambities tot een concreet
uitvoeringsprogramma. In dit proces gaan we u betrekken. U bent immers eigenaar van het Pact
van Westfriesland 7.1. Daarnaast werken wij samen met de Westfriese Bedrijvengroep (WBG),
maatschappelijke-, zorg- en onderwijsinstellingen en overheidspartners aan het
uitvoeringsprogramma.
Uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogramma bestaat uit deelprogramma’s per maatschappelijke opgave (wonen en
leefbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, vrije tijd,
ondernemen en economie, zorg en sociaal domein). De programma’s bevatten een overzicht van
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heldere en realistische hoofdactiviteiten ingedeeld per categorie wie, wat, waar, wanneer, budget
en hoe partners te laten participeren. Daarbij maken we onderscheid in:




Waar wordt al aan gewerkt?
Welke activiteiten pakken we binnen 2 jaar op?
Welke kansen willen we binnen 5 jaar op gaan pakken

Het uitvoeringsprogramma is geen ‘nieuw regionaal plan’, maar is gericht op een bundeling
en versterking van de uitvoering van projecten die voortkomen uit bestaand beleid.
Procesplan
In overleg met uw griffiers zijn we gekomen tot een proces waarbij u nadrukkelijk in de
gelegenheid bent om uw besluit over het uitvoeringsprogramma zorgvuldig te nemen.
De komende periode zullen wij benutten om – in samenwerking met zorgpartijen, onderwijs en
bedrijfsleven – verder te werken aan een eerste concept uitvoeringsprogramma. Dit concept
willen wij u presenteren tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst van november. Vervolgens
wordt een extra regionale bijeenkomst ingepland zodat u met elkaar in gesprek kunt gaan over
het programma. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook eventuele moties of amendementen met
elkaar bespreken en afstemmen.
Als derde stap wordt dan in het voorjaar van 2020 het uitvoeringsprogramma aan de individuele
raden ter besluitvorming voorgelegd.
Tussentijds zullen wij u via de reguliere regionale raadsledenbijeenkomsten of in de vorm van
een raadsbrief, blijven informeren over de voortgang van het traject.
Het uitvoeringsprogramma vormt samen met de intentieverklaring ‘Westfriesland Pact door’ en
de vastgestelde maatschappelijke opgaven en ambities het hernieuwde Pact van Westfriesland
7.1.
Met vriendelijke groet,
De bestuurlijk trekkers van het Pact van Westfriesland 7.1
Jan Nieuwenburg
Burgemeester Hoorn
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Gertjan Nijpels
Burgemeester Opmeer
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