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Uitnodiging & agenda
ABZ 9 september 2020

CONTACTPERSOON
TELEFOON
EMAIL

AAN
de burgemeesters van de zeven
Westfriese gemeenten

M.P. van der Horst
0229 252200
m.vd.horst@hoorn.nl

ZAAKNUMMER
BIJLAGEN

diversen

Westfriesland, 19 augustus 2020
Geachte burgemeester,
Hierbij nodig ik u uit voor de online-vergadering van het portefeuillehoudersoverleg ABZ op 9
september 2020. We starten om 9.30 uur op Microsoft Teams.

De agenda luidt als volgt:
* stukken bijgevoegd
1.

Start vergadering

09.30 uur

2.

Opening, mededelingen en actualiteiten

09.30 uur

3.

Conceptverslag en openbare afsprakenlijst van 3 juni 2020*
> Voorstel: vaststellen van het verslag en de afsprakenlijst en
de afsprakenlijst publiceren op de website.

09.31 uur

4.

Pact van Westfriesland

09.35 uur

a. Presentatie Please in my backyard (huisvesting
buitenlandse werknemers)
Voor de zomer heeft een regionale werkgroep vanuit het bedrijfsleven
een plan gepresenteerd voor de tijdelijke huisvesting van buitgenlandse
werknemers ‘Please in my backyard’. Dit plan is aangeboden aan
burgemeester Nieuwenburg als voorzitter van de Stuurgroep Pact. In
overleg met burgemeester Nieuwenburg presenteert Hans Huibers het
plan en bespreekt met u het vervolg. Dit raakt de thema’s ‘wonen en
leefbaarheid’ en ‘ondernemen en economie’ uit het Pact van
Westfriesland.
b. Vervolg inrichtingsplan*
ter informatie treft u de laatste versie van het inrichtingsplan

10.05 uur

van de kwartiermaker aan.
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c.

Lokale besluitvorming in de raden over het

10.10 uur

Uitvoeringsprogramma*
Ter informatie treft u het overzicht aan van de lokale
besluitvorming
d. Presentatie VNG International over Global Goals*

10.15 uur

VNG International (projectleider Jesse Post) geeft een
presentatie over de Global Goals. Doel van de bespreking is
inzicht te geven in welke kansen het voor gemeenten/regio
biedt om aan te sluiten bij de VNG campagne
Gemeenten4GlobalGoals, en welke ‘voorwaarden’ daar aan
verbonden zijn (geen kosten, geen harde verplichtingen, wel
een zeker commitment). Achtergrond/aanleiding is dat de
Global Goals agenda perfect aansluit bij de ambities van het
Pact van Westfriesland, en dat het VNG-congres een perfecte
kapstok biedt om hier in positieve zin mee zichtbaar te zijn. In
de bijlage treft u meer informatie aan.
e. Projectopdracht luchtvaart

10.45 uur

Op verzoek van burgemeester Streng treft u bijgaand een
projectopdracht aan over de luchtvaart. Aan u wordt gevraagd
om in te stemmen met de projectopdracht. Dit raakt o.a. de
thema’s ‘wonen en leefbaarheid’ en ‘ondernemen en economie’
uit het Pact van Westfriesland.

5.

Corona-situatie in de regio/gemeenten

10.55 uur

Bijpraten over de Corona-situatie in:
a. Veiligheidsregio (door Jan Nieuwenburg)
b. De zeven gemeenten

6.

Harmonisatie informatielandschap

11.20 uur

a. Bestuursopdracht vervolg harmonisatie*
Voor de zomer heeft de Adviescommissie
Gemeentesecretarissen ingestemd met bijgaande
bestuursopdracht. Paul van der Werff geeft een toelichting
hierop. Aan u wordt gevraagd om in te stemmen met de
bestuursopdracht.
b. Meerjarige transitiestrategie Common Ground (VNG)*
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Op verzoek van burgemeester Nijpels staat dit onderwerp op de
agenda. Dit raakt ook het vervolg van de harmonisatie.

7.

Stand van zaken lobby

11.40 uur

Jan Nieuwenburg zit namens u in het bestuurlijk lobby-overleg NHN.
De heer Streng is actief in het P10-Netwerk en de heer Nieuwenburg in
het G40-Stedennetwerk. Zij praten u hierover bij.

8.

Integrale veiligheid en Veiligheidsregio

11.45 uur

a. Evaluatie gang van zaken AB vergadering VRNHN van 2 juli jl
inzake voorstel DB vorming Corona en gevolgde procedure +
stemming Heerhugowaard (op verzoek van burgemeester
Nijpels)

9.

Rondvraag

-

11.50 uur

brief van de CdK over extra opvang asielzoekers (naar
aanleiding van de vorige vergadering)

10.

Westfriese mondkapjes*

Burgemeesterskring

12.00 uur

Met vriendelijke groet,

Jan Nieuwenburg, voorzitter
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