Openbare afsprakenlijst* van het portefeuillehoudersoverleg
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) 11 september 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 J. Franx (Koggenland), de heer F. Streng (Medemblik), de
heer R. Tesselaar (Opmeer), de heer R. Wortelboer (Stede Broec) en de heer M. van der Horst
(secretaris, Hoorn)
Verhinderd: de heer G.J. Nijpels (Opmeer)
Agenda
agendapunt
4.

Onderwerp
Verslag en openbare
afsprakenlijst

Afspraak
- Definitief vastgesteld.
- Over Regietafel GR-en: standpunt regio WF is
afgegeven, graag aandacht voor
openstaande facturen in eigen organisatie.

Regionale samenwerking
agendapunt
5

Onderwerp
Proces Pact van Westfriesland
a. proces
uitvoeringsprogramma

6.

Regionale bijeenkomsten
a. Raadsleden bijeenkomst 25
september 2019

Afspraak
- Aandacht voor:
* focus aanbrengen in onderwerpen
* prioritering rekening houdend met al
lopende projecten en de daarbij
behorende deadlines
- Inzake Gebiedsplan Wieringermeer; graag
aandacht voor totstandkoming bestuurlijke
verbinding met Hollands Kroon (via de VVRE)

c. Voorzitterschap regionale
raadsledenbijeenkomsten 2020
Stand van zaken Lobby

- Vastgesteld met een kleine wijziging.

9.

Zienswijze jaarrekening 2018
en begroting 2020

10.

Regionale Veteranendag 2020

- Jaarrekening 2018 en begroting 2020 zijn
akkoord.
- In de begroting 2020 is nog niet de bijdrage
per inwoner voor het Pact meegenomen.
Deze zal op een later tijdstip worden
verwerkt.
- Met uitzondering van Hoorn wordt er
ingestemd met het beschikbaar te stellen
bedrag per gemeente.
- Voor Hoorn is een maximale bijdrage
afgesproken.

8.

- Geen bijzonderheden.

Overige
agendapunt
11.

Onderwerp
Integrale Veiligheid

12.

Rondvraag

Afspraak
- Het ABZ ondersteunt het verzoek van
Koggenland om deel uit te maken van de
Westfriese politiedriehoek (i.p.v.
politiedriehoek Heerhugowaard).
- Zodra meer bekend over de heroriëntatie
programma Harmonisatie WF dit onderwerp
agenderen voor een volgend ABZ-overleg.

