Openbare afsprakenlijst* van het portefeuillehoudersoverleg
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) 20 januari 2021
* 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), mevrouw M. Bonsen (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).
Tevens aanwezig: bij agendapunt 4 de heer P. van der Werff (Hoorn) en mevrouw A. Huisman
(Stede Broec)
Agenda
agendapunt
2.

Onderwerp
Opening, mededelingen en
ingekomen stukken

Afspraak
- Na agendapunt 5 extra agendapunt over
viering 1572/1573

3.

Verslag en openbare
afsprakenlijst 4 november 2020

N.a.v. afsprakenlijst 4 november 2020:
* Punten Pact worden vanaf nu
geagendeerd in de Stuurgroep Pact.
* Rapport Roemer/Plan WBG:
inhoudelijk in VVRE, procesmatig
(voortgang e.d.) in ABZ
* Global Goals:
Positieve houding van gemeenten tot
deelname met inachtneming van
aandachtspunten.

- Zonder wijzigingen vastgesteld.
- Afsprakenlijst publiceren op website
www.regiowestfriesland.nl

Regionale samenwerking
agendapunt
4.

Onderwerp
Bestuursopdracht strategische
agenda PIMWF

Extra

Viering 1572/1573

Afspraak
- Kennis genomen van inhoudelijke
presentatie met inachtneming van
genoemde aandachtspunten.
- De raden eenduidig te informeren via de
gebruikelijke infomatiecycli.
- De bestuurlijke belegging in het ABZ te
continueren en de voortgang regelmatig
te agenderen in dit overleg.
- Voortgang agenderen in volgende ABZ.

Overige
agendapunt
8.

Onderwerp
Rondvraag

Afspraak
- Fysieke overhandiging Pact aan CdK is
verplaatst i.v.m. huidige Coronamaatregelen.
- Voor de zomer een digitaal regiobezoek
van GS aan Westfriesland organiseren.
Bestuurlijk betrokken: dhr. Nieuwenburg

