Openbare afsprakenlijst* van het portefeuillehoudersoverleg
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) 9 september ABZ
* 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. van Zuijlen (Enkhuizen), de heer J. Franx (Koggenland), de heer F. Streng (Medemblik), de
heer G.J. Nijpels (Opmeer), dhr. R. Wortelboer (Stede Broec) en de heer M. van der Horst
(secretaris).
Tevens aanwezig: bij agendapunt 4a de heer H. Huibers (Westfriese Bedrijvengroep), bij
agendapunt 4d mevrouw J. Post (VNG International)
Agenda
agendapunt
2.

Onderwerp
Opening, mededelingen en
ingekomen stukken

3.

Verslag en openbare
afsprakenlijst 3 juni 2020

Afspraak
- Agendapunten 6a en 6b worden van de
agenda gehaald en geagendeerd voor de
volgende vergadering.
- Dit is de laatste vergadering van de heer
Franx.
- Zonder wijzigingen vastgesteld.
- Afsprakenlijst publiceren op website
www.regiowestfriesland.nl
- Terugkoppeling gesprek Rijksuniversiteit
Groningen over informatiemanagement
agenderen voor volgende vergadering.

Regionale samenwerking
agendapunt
4a.

4b.
4c.

4d.
4e.
6.
7.

Onderwerp
Presentatie ‘Please in my
backyard’ (huisvesting
buitenlandse werknemers)
Vervolg Inrichtingsplan
Lokale besluitvorming in de
raden over het UVP

Presentatie VNG International
over Global Goals
Projectopdracht Luchtvaart
Harmonisatie
Informatielandschap
Stand van zaken Lobby

Afspraak
- Bevorderen van versnelling en een
duidelijk tijdspad.
- Graag afstemming ABZ/VVRE.
- Het inrichtingsplan agenderen voor de
volgende vergadering, zo nodig ook
agenderen in de colleges.
- Afspraken inplannen ‘afstemming
inrichting samenwerking Pact’ met alle
burgemeesters.
- In de volgende vergadering een integraal
advies agenderen.
- Akkoord.
- 6a. en 6b. zijn vervallen.
- Agenderen voor de volgende vergadering.
- Aandacht in VVRE voor tijdig advies en
eenduidige route verbinding ONHN/HbA
(toerisme/promotie); deze loopt af in

2021.
Overige
agendapunt
9.

Onderwerp
Rondvraag

Afspraak
brief van de CdK over extra opvang
asielzoekers :
- kennis genomen van brief
Westfriese mondkapjes
- Vooralsnog nu geen mondkapjes, wel
zicht blijven houden op mogelijk andere
gelegenheid.

