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Regioteam Westfriesland

AAN

1929367

de burgemeesters van de zeven

Diversen

Westfriese gemeenten

Hoorn, 26 januari 2022

Geachte burgemeesters,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Algemeen
Bestuurlijk Zaken op donderdag 9 februari 2022 van 12.00 tot 14.00 uur.
De vergadering vindt plaats via Microsoft Teams.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
* stukken bijgevoegd
Agenda
1

Opening

12.00 uur

Voorstellen regiosecretaris Sharon Smit.
2

Mededelingen

12.01 uur

3

Verslag en openbare afsprakenlijst vergadering
3 november 2021*
Conceptverslag en afsprakenlijst ABZ 3 november 2021

12.05 uur

> Voorstel: vaststellen van het verslag en afsprakenlijst

Regionale samenwerking
4

12.10 uur

Regionale bijeenkomsten
a. Terugblik digitale bijeenkomst GS 25 januari 202
b. Terugblik informeel samenzijn colleges 4 februari 2022
c. Vooruitkijken naar bijeenkomst met nieuwe colleges
Burgemeester Nieuwenburg geeft u een toelichting op de
bijeenkomsten.

5

Regionale samenwerking en Pact
Bevindingen van de werkgroep van burgemeester Bonsen-Lemmers.
En vervolggesprek naar aanleiding van de Stuurgroep Pact (9 februari
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2022) over doorontwikkeling Pact en de rol die ABZ hierin heeft.
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.

12.45 uur

Burgemeester Nieuwenburg geeft u een toelichting op het projectplan
pro deo maatwerk.
7

Convenant nazorg ex gedetineerden*
Burgemeester Nieuwenburg geeft een toelichting over de afspraak uit
het convenant over de kostenverdeling die moet worden nagekomen
door de corporaties.

13.05 uur

> Voorstel:
Bespreken van het nakomen van de afspraak uit het convenant over de
kostenverdeling door de corporaties.
8

Platform31
De trendanalyse Westfriesland is nog niet beschikbaar. Deze wordt
nagezonden.

13.15 uur

9

VNG Congres eigen risico*
Burgemeester Nieuwenburg geeft een toelichting op het voorstel over
het eigen risico voor het VNG Congres.

13.30 uur

In de stuurgroep VNG Jaarcongres is opdracht gegeven om een
overeenkomst op te stellen over
A. het evenredig verdelen van de kosten van het eigen risico in
geval van schade en aansprakelijkheid en
B. het aanvragen van een vergunning namens alle Westfriese
gemeenten onder de naam van Gemeente Hoorn en
C. de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van VNG Connect
in geval van schade op de ijsbaan of tijdens het georganiseerde
vervoer. Deze conceptovereenkomst ligt nu bij u voor, omdat u
uw gemeente in de overeenkomst vertegenwoordigd. Gevraagd
besluit: in te stemmen met de overeenkomst en opdracht te
geven de overeenkomst te laten ondertekenen en voor te
leggen aan VNG Connect.

Integrale veiligheid
10

13.45 uur

Integrale veiligheid

Overig
11

13.50 uur

Rondvraag
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12

14.00 uur

Sluiting

Met vriendelijke groet,
Jan Nieuwenburg
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg ABZ
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