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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 mei 2021

Geachte burgemeesters,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Algemeen
Bestuurlijk Zaken op woensdag 2 juni 2021 van 11.00 tot 14.00 uur (incl. burgemeesterskring).
De vergadering vindt plaats via Microsoft Teams.

Microsoft Teams meeting

Neem deel via uw computer of mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
* stukken bijgevoegd
Agenda
1

Opening

11.00 uur

2

Mededelingen

11.01 uur

3

Verslag en openbare afsprakenlijst vergadering 4 november 2020
(volgt)
Conceptverslag ABZ 4 november 2020
> Voorstel: vaststellen van het verslag

11.05 uur

Regionale samenwerking
4

Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten
De afgelopen maanden is door een werkgroep uit de zeven raden
samen met de griffiers en het Regioteam Pact gewerkt aan de
doorontwikkeling van de regionale raadsledenbijeenkomsten. De
presidia zijn of worden in de komende periode hierover geïnformeerd.
Griffiers Jan Commandeur en Menno Horjus informeren u over de stand
van zaken van de doorontwikkeling van de regionale
raadsledenbijeenkomsten.
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5

Samenwerking in de Kop van Noord-Holland (nog onder
voorbehoud)
In de vorige vergadering heeft Nico van Ginkel, Regiosecretaris Regio
Alkmaar, vertelt over hoe de samenwerking in de Regio Alkmaar is
georganiseerd. Hoe het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap is
vormgegeven, hoe de samenwerking is gefinancierd en hoe de raden
zijn aangehaakt. Ook aan de collega’s van de Kop hebben we gevraagd
om hierover een presentatie te geven. Het is nog even de vraag of het
op dit moment kan. Daarom is dit agendapunt onder voorbehoud.

11.40 uur

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. Bijgaand treft u meer informatie aan over dit onderzoek.

12.10 uur

7

Lobby en interregionale betrekkingen (w.o. positionering in
overleggen buiten de regio)

12.20 uur

Financiën
8

Begroting 2022, Jaarrekening 2020 en Jaarverslag 2020 GR
Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland*
(wordt nagezonden)
Ieder jaar maakt de gemeente Hoorn een begroting voor de regionale
taken die Hoorn uitvoert voor de Westfriese gemeenten. En er wordt
een jaarrekening en jaarverslag gemaakt waarin verantwoording
wordt afgelegd over het afgelopen jaar. Conform de GR krijgt ABZ de
mogelijkheid om een zienswijze te geven op de jaarstukken. De
jaarrekening is al eerder ontvangen door de gemeenten omdat het
rekeningresultaat voor een ander project was herbestemd. De
begroting was nog niet gemaakt. Inmiddels is dat gebeurd en na
besluitvorming in het Hoornse college wordt deze zo spoedig mogelijk
naar de gemeenten gestuurd.
Gevraagd besluit:
- Eerste zienswijze op de jaarstukken

12.30 uur

Integrale veiligheid
9

12.45 uur

Bijpraten Corona in de gemeenten

Overig
10

1572*
Ter informatie

13.00 uur

11

Rondvraag

13.10 uur

12

Sluiting

13.30 uur
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Met vriendelijke groet,
Jan Nieuwenburg
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg ABZ
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