Openbare afsprakenlijst* van het portefeuillehoudersoverleg
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) 30 januari 2019
* 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), de heer
E. van Zuijlen (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 7de heer M. Winder (Opmeer) en de heer J. Paal
(Projectleider Informatielandschap Harmonisatie)
Agenda
agendapunt
3.

Onderwerp
Mededelingen en ingekomen
stukken

4.

Verslag en openbare
afsprakenlijst

Afspraak
- Agenderen voor overleg van 3 april:
Regionale Veteranendag 2020
- Samenloop voor Hoop Stede Broec; alle
burgemeesters zullen in ieder geval bij de
start aanwezig zijn voor een gezamenlijke
handeling. Verder is het aan hen zelf om te
bepalen of ze mee willen lopen en
ambassadeur willen zijn.
- Definitief vastgesteld.

Regionale samenwerking
agendapunt
5.

Onderwerp
Proces Pact van Westfriesland

6.

Stand van zaken lobby

7.

Voortgang Programma
Harmonisatie
Informatielandschap

Afspraak
- Een goede structuur en voldoende
bemensing moet een vervolgstap zijn in het
proces. Ook moeten de raden én colleges
zich voldoende meegenomen voelen in het
proces.
- Bezoek (informeel) van de CdK aan
Westfriesland: de projectgroep Pact van
Westfriesland zal een voorstel voorbereiden.
De heer Wortelboer is bestuurlijk
opdrachtgever.
- Over aanbesteding applicatie BRP (Basis
Registratie Personen): vastgesteld is dat het
nu niet de juiste tijd is om een aanbesteding
uit te voeren. Er wordt wel gezocht naar een
mogelijkheid om elkaar te versterken.
- In het tweede kwartaal van 2019 volgt er
een voorstel over de kostenverevening en
een uitwerking van de diverse voorstellen in
het programma.

Overige
agendapunt
8.

Onderwerp
Integrale Veiligheid

Afspraak
- In een volgend overleg meer informatie over
het project Datalab (driehoek
Heerhugowaard)

