Bijlage: overzicht van de besluitvorming per gemeente
Gemeente

Besluit

Moties/amendementen

Aandachtspunten

Hoorn

Aangenomen

-

Tekstuele wijziging:
Elke inwoner kan veilig, vitaal en
gezond opgroeien en leven; de
suggestie: streven naar een voor de
jeugd prikkelarme en veilige woon
en leefomgeving.
Moet worden: Streven naar een
veilige woon en leefomgeving voor
de jeugd, vrij van negatieve prikkels.

Medemblik

Aangenomen

Amendement
‘Zorg betrekken bij Pact’
aangenomen

Bij punt 2 van het besluit toe te
voegen na onderwijsinstellingen;
“zorginstellingen en
vertegenwoordigers van
zorgcliënten te betrekken.”

Koggenland

Aangenomen

-

-

Opmeer

Aangenomen

Twee moties m.b.t.
energietransitie en
klimaatadaptatie

Andere energiebronnen waaronder
kernenergie bespreekbaar maken
binnen het traject om te komen tot
een Regionale Energiestrategie.

Binnen het traject om te komen tot
een regionale energiestrategie
voorlopig terughoudendheid te
betrachten totdat duidelijk is wat de
landelijke en zo nodig de provinciale
eisen zijn.
Drechterland Aangenomen

Enkhuizen

Aangenomen

Motie aangenomen m.b.t.
het beter in positie brengen

Het wenselijk is dat de raden de
gelegenheid tot een structureel

Stede Broec

Aangenomen

van de raden

overlegmoment wordt geboden

Motie ‘Zorg betrekken bij
Pact’ aangenomen

Specifiek ook zorginstellen en
vertegenwoordigers van
zorgcliënten bij de uitwerking
betrekken

2 moties m.b.t
energietransitie en
klimaatadaptatie
(‘alternatieve energie’ en
‘energie’). Vanwege het
staken van de stemmen over
de motie ‘energie’ is er in de
raadsvergadering van
september een
herstemming.

Motie alternatieve energie
Open te staan voor andere energie
vormen anders dan zonne energie
en windmolens ten behoeve van de
klimaatdiscussie in de regio
Westfriesland en dit bespreekbaar
te maken binnen het traject om te
komen tot een Regionale
Energiestrategie
Motie energie

-

-

deze overwegingen binnen de
regio kenbaar te maken en
binnen het traject te komen
tot een Regionale
Energiestrategie, waarbij het
in dat verband op zijn plaats
is voorlopig
terughoudendheid te
betrachten totdat duidelijk is
wat de landelijke en zo nodig
provinciale eisen zijn.
Wanneer de eisen vanuit het
Rijk en eventueel de Provincie
bekend zijn onderzoek te
doen naar het financiële
verschil tussen de ambities
van het Rijk en Provincie
enerzijds en de ambitie
vanuit het Pact anderzijds.

