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Hoorn, 21 oktober 2021

Geachte burgemeesters,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Algemeen
Bestuurlijk Zaken op woensdag 3 november 2021 van 11.00 tot 13.40 uur. Het betreft een
fysieke vergadering bij de Rabobank Zwaagdijk.

* stukken bijgevoegd
Agenda
1

Opening

11.00 uur

Ronald Bleeker heet u kort welkom bij de Rabobank
2

Mededelingen

11.01 uur

3

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

11.05 uur

Regionale samenwerking
4

11.10 uur

Vacature regio coördinator*
Burgemeester Nieuwenburg geeft u een toelichting over de stand van
zaken van de vacature.

5

Regionale bijeenkomsten
a. Informeel samenzijn eindejaar bijeenkomst colleges
21 december 2021
b. Bijeenkomst Bestuurskracht 8 december 2021*
c. Bezoek GS 25 januari 2022*

11.20 uur

Burgemeester Nieuwenburg geeft u een toelichting op de
bijeenkomsten.
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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.

11.40 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)
Afgesproken in ABZ 2 september om in de volgende vergadering
hierover verder te praten. o.a. over de voorgestelde lijn van dhr.
Nieuwenburg en mogelijk het gezamenlijk onderbrengen van
lobbykracht en subsidies; nadrukkelijk spreken over hoe de lobby
vanuit Westfriesland te vormgeven.

11.50 uur

8

Lunch*
Presentatie van Dhr. Ronald Bleeker van de Rabobank over het Rapport
regiodialoog NHN.

12.10 uur

9

1572 en 1573
Op 11 oktober 2021 vond de startschotbijeenkomst plaats als aftrap
van de jubileumjaren. De burgemeesters en wethouders van de 7
gemeenten waren hiervoor uitgenodigd.
Burgemeesters Nieuwenburg en Streng geven u een stand van zaken.

13.00 uur

Integrale veiligheid
10

13.10 uur

Integrale veiligheid

Overig
11

Rondvraag

13.20 uur

12

Sluiting

13.40 uur

Met vriendelijke groet,
Jan Nieuwenburg
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg ABZ

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

