Openbare afsprakenlijst* van het portefeuillehoudersoverleg
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) 15 januari 2020
* 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
D. Luyckx (Enkhuizen), de heer W. Bijman (Koggenland), de heer F. Streng (Medemblik), de
heer G.J. Nijpels (Opmeer) en de heer R. Wortelboer (Stede Broec)
Verhinderd: de heer E. van Zuijlen (Enkhuizen), de heer J. Franx (Koggenland) en de heer M.
van der Horst (secretaris, Hoorn)
Agenda
agendapunt
4.

Onderwerp
Verslag en openbare
afsprakenlijst 13 november
2019

Afspraak
- Zonder wijzigingen vastgesteld.

Regionale samenwerking
agendapunt
5

Onderwerp
Proces Pact van Westfriesland

6

Stand van zaken VNG-congres

Afspraak
- Het concept einddocument wordt
geagendeerd voor de regionale
raadsledenbijeenkomst op 11 maart.
- Het ABZ zal met name v.w.b. capaciteit
en middelen toezien op de vorderingen en
indien nodig verantwoording nemen en
prioriteiten stellen.
- In dit proces moet tijdig aandacht zijn
voor (mogelijke) knelpunten in de
regionale samenwerking:
* Na het VNG congres een conferentie
beleggen;
* Ruimte maken op de agenda van ABZ
voor bespreking knelpunten en de
bestuurders in de regio informeren over
deze mogelijkheid.
- Op 22 januari zal er in de regionale
raadsledenbijeenkomst een update van
het programma gegeven worden.

Overige
agendapunt
9

Onderwerp
Rondvraag

Afspraak
- Memo lopen voor een goed doel:
Geconcludeerd wordt dat dit gremium zich
niet leent voor verzoeken tot
sponsoring/funding. Doneren mag alleen

op persoonlijke titel. De verzoeker zal
hiervan op de hoogte gesteld worden.
- Regionale afstemming wijzigingen GR-en
n.a.v. motie gemeente Medemblik:
Geconcludeerd wordt dat:
* punten 1, 3 en 4 komen aan de orde in
de voorgestelde verruiming in de wet
door minister Ollongren.
* het ABZ kan zich niet vinden in punt 2.
De raad van Medemblik wordt hiervan op
de hoogte gesteld.

