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Geacht college,
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE nodig ik u uit voor
het gezamenlijke overleg Madivosa/VVRE op 2 april 2020.
In verband met de maatregelen rondom het Corona virus is besloten dat het overleg schriftelijk
wordt afgehandeld. U wordt allen in de gelegenheid gesteld om vragen en/of opmerkingen mee te
geven. Het procesvoorstel daartoe ontvangt u nog.
De agenda voor het gezamenlijke overleg luidt als volgt:
1. Opening/mededelingen
2. Pact Westfriesland

Bijgevoegd treft u aan het einddocument Pact van Westfriesland 7.1 en bijbehorend concept
raadsvoorstel.
Eerder heeft u het concept einddocument besproken en het document is – na verwerking van uw
reacties – behandeld in de regionale raadsledenbijeenkomst van 11 maart.
Stukken:
2a Advies Pact VVRE Madivosa
2b Raadsvoorstel eindversie Pact UVP
2c Resultaten regionale raadsledenbijeenkomst 11 maart 2020
2d Einddocument Pact 7.1
2e Samenvatting Pact 7.1
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van het einddocument Pact van Westfriesland.
2. In te stemmen en akkoord te gaan met de aanbieding van het einddocument aan de
Westfriese raden ter vaststelling.
3. VNG congres 2020

Op 9 en 10 juni vindt het VNG-Jaarcongres in Westfriesland plaats. Binnenkort gaat de website
van het congres live met teksten over de regio, het programma en de middagsessies
> Voorstel:
Kennis nemen van de laatste stand van zaken rondom het plenaire congres, de middagsessies en
het avondprogramma. Ook de actualiteit rondom o.a. het corona-virus wordt meegenomen.
De presentatie en de laatste stand van zaken wordt eind maart gestuurd. Op die manier is de
informatie actueel die gedeeld wordt.
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4. Rondvraag
5. Sluiting.
Met vriendelijke groet,
Ymke Swiers
Secretaris Madivosa/VVRE
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