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M.P. van der Horst

AAN

06-15315809

de burgemeesters van de zeven

m.vd.horst@hoorn.nl

Westfriese gemeenten

ZAAKNUMMER
BIJLAGEN

<Diversen>

Hoorn, 12 augustus 2021

Geachte burgemeesters,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Algemeen
Bestuurlijk Zaken op donderdag 2 september 2021 van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur. Het
betreft een fysieke vergadering. Locatie volgt nog.

* stukken bijgevoegd
Agenda
1

Opening

14.00 uur

2

Mededelingen
Welkom voor burgemeester Van den Hengel

14.01 uur

3

Verslag en openbare afsprakenlijst vergadering 2 juni 2021
Conceptverslag en afsprakenlijst ABZ 2 juni 2021
> Voorstel: vaststellen van het verslag en afsprakenlijst

14.05 uur

Regionale samenwerking
4

Nieuwe trendstudie Platform31 t.b.v. verkiezingen?*
In april 2018 zijn we het Pact-traject gestart met een trendstudie van
Platform31. Deze analyse is op Westfries niveau afgezet tegen landelijk
trends en ontwikkelingen. Vervolgens is ook per gemeente een analyse
gemaakt. Deze analyses zijn door gemeenteraden gebruikt voor
bijvoorbeeld het opstellen van een raads- of coalitieakkoord. In de
zomer is een algemene trendstudie uitgekomen voor G40- en M50gemeenten. Platform31 is met verschillende gemeenten in gesprek
voor verbijzonderingen en kan dat ook voor Westfriesland doen.

14.10 uur

> Voorstel:
Platform31 opdracht geven om voor de regio Westfriesland een
verbijzondering van de trendstudie te maken en de kosten te dekken
uit het jaarlijkse regiobudget voor organisatiezaken. Daarnaast is het
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mogelijk om ook een lokale paragraaf toe te voegen (lokale dekking).
5

14.30 uur

Regionale bijeenkomsten
a. Informeel samenzijn 23 september 2021
b. Bezoek GS 28 september 2021
Burgemeester Nieuwenburg geeft u een toelichting op beide
bijeenkomsten.

6

Onderzoek Bestuurlijk Regionale Ecosystemen van de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)*
De RUG voert een landelijk onderzoek uit naar de bestuurlijk regionale
ecosystemen: de efficiency van regio’s. In opdracht van de provincie
Noord-Holland (en in afstemming met de gemeentesecretarissen in
NHN) voeren zij ook onderzoek uit naar Noord-Holland Noord. Voor de
bestuurlijke betrokkenheid is een klankbordgroep in het leven
geroepen. Vanuit iedere regio neemt één bestuurder deel aan de
klankbordgroep. Vanuit Westfriesland is dat burgemeester BonsenLemmers. Elke vergadering informeert burgemeester Bonsen-Lemmers
u over de stand van zaken.

14.50 uur

7

Lobby en interregionale betrekkingen (w.o. positionering in
overleggen buiten de regio)
a. Lobby NHN
b. Hoorn in de G40 (Jan Nieuwenburg)
c. Medemblik in de P10 (Frank Streng)

15.00 uur

8

1572 en 1573
Burgemeesters Streng, Nieuwenburg en Van Zuijlen lichten de stand
van zaken toe.

15.20 uur

Integrale veiligheid
9

15.30 uur

Integrale veiligheid

Overig
10

Rondvraag

15.45 uur

11

Afscheid secretaris

16.00 uur

12

Sluiting

17.00 uur

Met vriendelijke groet,
Jan Nieuwenburg
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg ABZ
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