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Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1

Ter informatie
Kennis nemen van:
Het concept einddocument van het uitvoeringsprogramma (UVP) Pact van Westfriesland. Dit ter
voorbereiding op de behandeling tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst op 11 maart.

Aanleiding
In de planning om te komen tot een definitief UVP is afgesproken dat de raden in Westfriesland tijdig in dit
proces meegenomen worden. Dit is ook toegezegd tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst van 20
november 2019. Het concept van het einddocument is nu gereed en staat op de agenda van de regionale
raadsledenbijeenkomst van 11 maart.
Bij het opstellen van het Pact 7.1 van Westfriesland, is rekening gehouden met de aanbevelingen in het
evaluatierapport van de heer W. Dijkstra:
-

Geen nieuw Pact maken, maar het bestaande doorontwikkelen: dit is gebeurd door de bestaande
samenwerking als vertrekpunt te nemen.

-

Mét raadsleden, ondernemers, onderwijs, maatschappelijk middenveld en provincie de
maatschappelijke opgaves formuleren: deze stap is afgerond in de zomer van 2019.

-

Aan de opgaves een uitvoeringsagenda koppelen: hiervan is het UVP het resultaat.

-

Integraal denken, met name bij thema’s als energietransitie, jeugd, toerisme, wonen en
bereikbaarheid: dit wordt onder andere ondersteund door de diversiteit in de stuurgroep en
werkgroepen én de gezamenlijke behandeling in de wethoudersoverleggen van het fysiek en sociaal
domein.

-

Afspraken maken met provincies (Noord-Holland en Flevoland), regio’s Alkmaar en Kop, en
Metropoolregio Amsterdam: het Pact 7.1 vormt de basis om het gesprek met de regionale partners
aan te gaan.

-

Kijk nog eens naar de ondersteunde organisatiestructuur: in de stuurgroep hebben bedrijfsleven,
onderwijs en zorginstellingen zitting. Daarnaast wordt voor de uitvoering van het programma ingezet
op een projectmatige werkstructuur.

Het concept einddocument bevat niet alleen het uitvoeringsprogramma zelf, maar ook de resultaten van
eerdere analyse en vastgestelde opgaves en ambities, waarmee alles in één document gebundeld is.
Daarbij benadrukken wij dat het uitvoeringsprogramma dynamisch is en de komende vijf jaar verder wordt
doorontwikkeld.

Kernboodschap
U ontvangt nu al het concept zodat u zich op lokaal niveau kunt voorbereiden voor de bijeenkomst op 11
maart. Voor de avond zelf ontvangt u nog een uitnodiging van de griffie. Hierin staat aangegeven hoe deze
avond wordt ingevuld en voorbereid.
Wat kunt u op 11 maart in ieder geval verwachten:


Opening, welkom en opzet van de avond.



Gelegenheid tot overleg over het UVP.



Vervolgproces UVP, zoals:


Verwerken resultaten opbrengst 11 maart



Planning aanbieden definitief UVP aan de raden



Communicatiemomenten

Na 11 maart wordt het definitieve UVP opgesteld, inclusief een raadsvoorstel en –besluit. Het ligt in de
bedoeling om dit medio mei/juni aan uw raad ter besluitvorming aan te bieden.

Consequenties
Aan het bespreken van het concept tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst van 11 maart zijn geen
directe consequenties verbonden. Doel is om u optimaal in de gelegenheid te stellen om na 11 maart tot een
gezamenlijk gedragen besluit te komen.
Bij de vaststelling van het document maken wij de consequenties verder inzichtelijk en betrekken de
opbrengst uit de regionale raadsledenbijeenkomst.
Wel geven wij u het volgende alvast graag mee: bij de start van dit proces is afgesproken dat wij het Pact
zoveel mogelijk uit bestaande middelen en met de huidige capaciteit uitwerken. Het voornemen is om hier in
het definitieve voorstel tot vaststelling aan vast te houden. Daarbij zullen wij aangeven of en zo ja in
hoeverre dit een risico kan vormen voor de uitvoering van het Pact en daarmee het succes ervan.

Communicatie
Nog geen verdere specifieke communicatie.

Vervolg
11 maart

regionale raadsledenbijeenkomst

Mei/juni

aanbieding ter besluitvorming in de zeven raden met hieraan voorafgaand een
ontmoetingsmoment tussen de raden om de eventuele inzet van raadsinstrumenten op elkaar
af te stemmen

Bijlagen
Concept einddocument UVP.

