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Uitnodiging & agenda
ABZ 15 april 2020

CONTACTPERSOON
TELEFOON
EMAIL

M.P. van der Horst

AAN

0229 252200

de burgemeesters van de zeven

m.vd.horst@hoorn.nl

Westfriese gemeenten

ZAAKNUMMER
BIJLAGEN

diversen

Westfriesland, 25 maart 2020
Geachte burgemeester,
Hierbij nodig ik u uit voor de online-vergadering van het portefeuillehoudersoverleg ABZ op 15
april 2020. We starten om 9.30 uur. Ik nodig u om 9.30 uur uit voor een digitale
beeldvergadering.

De agenda luidt als volgt:
* stukken bijgevoegd
1.

Start vergadering

09.30 uur

2.

Opening, mededelingen en actualiteiten

09.31 uur

a. Corona-situatie in de regio/gemeenten

3.

Conceptverslag en openbare afsprakenlijst van 15 januar1 2020*
> Voorstel: vaststellen van het verslag en de afsprakenlijst en
de afsprakenlijst publiceren op de website.

09.45 uur

4.

Proces Pact van Westfriesland

09.46 uur

Bestuurlijk trekkers Jan Nieuwenburg, Gertjan Nijpels en Michiel Pijl
geven een mondelinge toelichting.

5.

10.00 uur

Stand van zaken VNG-congres
Bijgevoegd: E-magazine 26/03

6.

Zienswijze op de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van de

10.10 uur

GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland
(volgt)
Ieder jaar maakt de gemeente Hoorn een begroting en jaarrekening
voor de regionale taken die Hoorn voor de regiogemeenten uitvoert.
Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

2/2

ABZ heeft de mogelijkheid om hierop een zienswijze te geven. De
gemeenten hebben de begroting/jaarrekening ontvangen (u treft deze
nogmaals aan). Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling
heeft ABZ de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de stukken.
Bij de stukken zit ook de aangepaste begroting 2020. Deze is
aangepast aan het besluit van de raden om 1 euro per inwoner extra
beschikbaar te stellen voor het Pact van Westfriesland 7.1

7.

Stand van zaken lobby*

10.20 uur

Jan Nieuwenburg zit namens u in het bestuurlijk lobby-overleg NHN.
De heer Nieuwenburg praat u hierover bij.

9.

Integrale veiligheid

10.30 uur

10.

Rondvraag

10.35 uur

Input ophalen bezoek GS aan de regio d.d. 10 november: Pact als
startpunt, wat willen we, wat hebben we nodig

11.

Brandveiligheid (i.a.v. Stephan Reus van de gemeente Hoorn en

10.50 uur

Cees Jong van de Veiligheidsregio)

12.

Burgemeesterskring

11.10 uur

Met vriendelijke groet,

Jan Nieuwenburg
voorzitter
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