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Hoorn, 23 januari 2020
Geacht college,
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE nodig ik u uit voor het
gezamenlijke overleg Madivosa/VVRE op 6 februari 2020 van 11.30 tot 12.30 uur, in het stadhuis van
Hoorn (C012). Gelet op het tijdstip van het gezamenlijke overleg Madivosa/VVRE is er gelegenheid na
afloop een lunch te gebruiken. In verband hiermee verzoek ik u het secretariaat te laten weten of u
hiervan gebruik wilt maken (d.smink@hoorn.nl).
De agenda voor het gezamenlijke overleg luidt als volgt:
1. Opening/mededelingen

11.30 uur

2. Pact Westfriesland
11.35 uur
Hierbij ontvangt u het Concept einddocument Pact van Westfriesland 7.1, een begeleidende raadsinformatienota en een toelichtend adviesvoorstel. Hiermee wordt vervolg gegeven aan de eerder door
colleges en raden vastgestelde intentieverklaring ‘Westfriesland Pact door!’ en vastgestelde opgaves.
Het concept einddocument vormt bovendien een uitwerking van de eerder in de colleges besproken
notitie ‘UvP Pact op Hoofdlijnen’ en ook de conclusies van de besproken ‘memo Governance Pact’ zijn in
het document opgenomen .
Bij de behandeling van dit agendapunt is er gelegenheid het concept einddocument en de begeleidende
raadsmemo inhoudelijk te bespreken.
Het streven is om de stukken zo spoedig mogelijk na behandeling in het portefeuillehoudersoverleg toe
te zenden naar de raadsleden ter voorbereiding op de bijeenkomst van 11 maart.
Stukken:
2a Advies concept Einddocument en uitvoeringsprogramma Pact WF 7.1
2b concept Einddocument en uitvoeringsprogramma Pact WF 7.1
2c informatienota Raad februari 2020 inzake uitvoeringsprogramma Pact WF 7.1
> Voorstel:
1. kennis te nemen van het concept einddocument
2. in te stemmen en akkoord te gaan met de verzending van de bijvoegde raadsinformatienota
3. in te stemmen met verzending van de stukken naar de raadsleden ter voorbereiding op de
regionale raadsledenbijeenkomst van 11 maart
3. VNG congres 2020
Toelichting door de vertegenwoordiging van VVRE/Madivosa in de stuurgroep VNG congres 2020, de
wethouders Fit, Heutink en Van der Ven.
> Voorstel: Bespreken stand van zaken voorbereiding VNG congres 2020
12.05 uur
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4. Rondvraag

12.15 uur

5. Sluiting.

12.30 uur

Met vriendelijke groet,
Tom de Smidt
Secretaris Madivosa/VVRE

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

