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M.P. van der Horst

AAN

06-15315809

de burgemeesters van de zeven

m.vd.horst@hoorn.nl
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ZAAKNUMMER
BIJLAGEN

<Diversen>

Hoorn, 28 december 2020

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Algemeen
Bestuurlijk Zaken op woensdag 20 januari 2021 van 9.00 tot 11.00 uur. De vergadering vindt
plaats via Microsoft Teams. De link hiervoor treft u hieronder en in uw agenda aan.

Microsoft Teams-vergadering
Neem deel via uw computer of mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
* stukken bijgevoegd

Agenda
1

Opening

9.01 uur

2

Mededelingen

9.02 uur

3

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

9.10 uur

Regionale samenwerking
4

Bestuursopdracht strategische agenda PIMWF*
Voor de zomer heeft de Adviescommissie Gemeentesecretarissen
ingestemd met bijgaande bestuursopdracht. Paul van der Werff geeft
een algemene toelichting hierop, waarna op de onderdelen Data en
Innovatie met een korte inhoudelijke presentatie de stand van zaken
wordt weergegeven. Aan u wordt gevraagd om hiervan kennis te
nemen en waar mogelijk aandachtspunten mee te geven.
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5

Bijpraten VNG Jaarcongres
Vanuit de Stuurgroep VNG-jaarcongres zijn kaders meegegeven voor
het VNG-jaarcongres in 2021 (bidbook blijft het uitgangspunt; volledig
fysiek congres; mening bezoekers is belangrijk; hoe dan ook vindt het
congres in Westfriesland plaats, is het niet in 2021 dan in 2022; in
januari een besluit van de VNG want we willen geen lange onzekere
periode). De heren Nieuwenburg en Zwaan hebben hierover met de
VNG-directie gesproken. De heer Nieuwenburg informeert u hierover.

9.45 uur

Financiën
Geen agendapunten

Integrale veiligheid
6

10.00 uur

Bijpraten Corona in de gemeenten

Overig
7

Rondvraag

10.30 uur

8

Sluiting

11.00 uur

Met vriendelijke groet,

Jan Nieuwenburg
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg ABZ
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