Openbare afsprakenlijst* van het portefeuillehoudersoverleg
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) 15 april 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
E. Struijlaart (Enkhuizen), de heer J. Franx (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)
Verhinderd: de heer E. van Zuijlen (Enkhuizen)
Agenda
agendapunt
3.

Onderwerp
Verslag en openbare
afsprakenlijst 15 januari 2020

Afspraak
- Aandacht voor reactie ABZ op motie
wijziging GR-en van Medemblik.
- Zonder wijzigingen vastgesteld.
- Afsprakenlijst publiceren op website
www.regiowestfriesland.nl

Regionale samenwerking
agendapunt
4.

Onderwerp
Proces Pact van Westfriesland

5.

Stand van zaken VNG-congres

6.

Zienswijze Jaarrekening 2019
en begroting 2021 GR
Ondersteuning Bestuurlijke
Samenwerking WF

7.

Stand van zaken lobby

Afspraak
- Na de zomer informele bijeenkomst voor
raden/colleges als collectief startmoment.
- Het ABZ schaart zich achter de oproep
van de heer Nijpels voor handhaving
bijdrage € 1,- per inwoner.
- Enkhuizen geeft een winstwaarschuwing
af voor mogelijke ‘meerkosten’.
- De raden worden nog voor de zomer
geïnformeerd over de nieuwe datum in
2021 en de laatste stand van zaken.
- De jaarrekening 2019 sluit met een
negatief bedrag. Dit zal per gemeente
worden verrekend in de facturen 2020.
- De begroting 2020 is aangepast aan het
besluit van de raden om € 1 per inwoner
beschikbaar te stellen voor het Pact van
Westfriesland 7.1
- De begroting 2021 valt lager uit dan de
aangepaste begroting 2020 door lagere
tarieven per 1 januari 2021.
- Het ABZ kan vandaag en in het overleg
van 3 juni een zienswijze indienen.
- Herziening luchtruim agenderen voor een
vergadering na de zomer.

- Agenda’s P10/G40 vast agendapunt.
Overige
agendapunt
9

Onderwerp
Rondvraag

Afspraak
Volgende keer op de agenda:
* Bezoek Gedeputeerde Staten aan WF op
10 november 2020
Agenderen voor een volgend overleg:
* Harmonisatie Informatielandschap WF

10

Brandveiligheid

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar
de eerstvolgende fysieke vergadering.

