Openbare afsprakenlijst* van het portefeuillehoudersoverleg
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) 28 november 2018
* Er wordt gesproken van een afsprakenlijst, omdat geen sprake is van formele besluitvorming in
de portefeuillehoudersoverleggen. Er is sprake van een besloten overleg tussen bestuurders van
de Westfriese colleges met het doel tot uitwisseling van standpunten te komen en daarmee
afstemming te bewerkstelligen op de diverse beleidsterreinen. Het overleg kan leiden tot
adviezen aan de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders, die ter zake besluiten
kunnen nemen.
Aanwezig: de heer J. Nieuwenburg (voorzitter, Hoorn), de heer M. Pijl (Drechterland), mevrouw
A. van Vliet-Kuiper (Enkhuizen), de heer R. Posthumus (Koggenland), de heer F. Streng
(Medemblik), de heer G.J. Nijpels (Opmeer), de heer R. Wortelboer (Stede Broec) en de heer M.
van der Horst (secretaris, Hoorn)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 6 de heer M. Winder (Opmeer) en de heer M. Louweret
(Projectleider Informatielandschap Harmonisatie), bij agendapunt 7 de heer P. van der Werff
(Hoorn)
Agenda
agendapunt
3.

Onderwerp
Mededelingen en ingekomen
stukken

4.

Verslag en openbare
afsprakenlijst

Afspraak
- Het ABZ is positief over een bijeenkomst over
de Waterschapsverkiezingen in combinatie
met de Provinciale Statenverkiezingen,
onder voorbehoud van een goede ambtelijke
voorbereiding.
- Namens de regio WF een position paper op
te stellen op basis van het Pact 2.0 met
specifieke aandacht voor het
woningbouwdossier.
- Definitief vastgesteld.

Regionale samenwerking
agendapunt
5.

Onderwerp
Proces Pact van Westfriesland

6.

Voortgang programma
Harmonisatie
Informatielandschap

Afspraak
- In januari 2019 zal er een bijeenkomst
worden georganiseerd voor de colleges van
de WF gemeenten over de opbrengst
maatschappelijke opgaven. Graag
bevorderen dat iedereen aanwezig kan zijn.
- Het Pact als vast onderdeel op de agenda’s
van de VVRE en het Madivosa.
- Jaarlijkse evaluatie van het Pact in de raden
én de colleges.
- Vastgesteld wordt dat het ABZ als bestuurlijk
opdrachtgever in de positie gebracht moet
worden om de kaders aan te geven en
besluiten te kunnen en mogen nemen op de
juiste momenten.
- Het ABZ stemt in met het voorstel van de
adviescie. GS om de stuurgroep Harmonisatie
opdracht te verlenen tot:

7.

Platform
Informatiemanagement WF

1. Het uitvoeren van een onderzoek naar
een redelijke verdeling en verevening van
de kosten en baten van
harmonisatieprojecten.
2. Het herijken van de doelen en het
optimaliseren van de programmastrategie
voor de harmonisatie.
In het 2e kwartaal van 2019 volgt een
vervolgvoorstel.
- Het ABZ stemt in met de nieuwe opdracht,
doelstelling, de organisatie en de bestuurlijke
borging in het ABZ.
- De heer Wortelboer is bestuurlijk
opdrachtgever.

Overige
agendapunt
10

Onderwerp
Rondvraag

11.

Sluiting

Afspraak
- WEEFF: de heer Streng zal namens
Medemblik het gesprek aangaan en de
uitkomst terugkoppelen in een volgend ABZ.
- Dit is het laatste overleg van mw. Van Vliet
als waarnemend burgemeester van
gemeente Enkhuizen. De heer Nieuwenburg
dankt mevrouw Van Vliet voor de fijne
samenwerking.

