Openbare afsprakenlijst* van het portefeuillehoudersoverleg
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) 9 februari 2022
* Er wordt gesproken van een afsprakenlijst, omdat geen sprake is van formele besluitvorming in
de portefeuillehoudersoverleggen. Er is sprake van een besloten overleg tussen bestuurders van
de Westfriese colleges met het doel tot uitwisseling van standpunten te komen en daarmee
afstemming te bewerkstelligen op de diverse beleidsterreinen. Het overleg kan leiden tot
adviezen aan de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders, die ter zake besluiten
kunnen nemen.
Aanwezig: de heer J. Nieuwenburg (voorzitter, Hoorn), de heer M. Pijl (Drechterland), mevrouw
E. Heutink (Enkhuizen), de heer W. Bijman (Koggenland), de heer H. Nederpelt (Medemblik), de
heer G. van den Hengel (Opmeer), de heer R. Wortelboer (Stede Broec) en mevrouw S. Smit
(Regiosecretaris).
Verhinderd: dhr. E. van Zuijlen (Enkhuizen), mw. M. Bonsen (Koggenland) en dhr. F. Streng
(Medemblik)
Agenda
agendapunt
2.

Onderwerp
Mededelingen

Afspraak
- Punt 8 (Platform 31) op deze agenda te
verdagen naar de volgende vergadering;
- De steller van de Trendrapportage uit te
nodigen voor een korte presentatie;
- Het rapport vooralsnog een beschermde
status te geven.

3.

Verslag en openbare
afsprakenlijst 2 september 2021

- Verslag vastgesteld
- Afsprakenlijst zonder wijzigingen
vastgesteld en publiceren op website
www.regiowestfriesland.nl
Voor volgend ABZ agenderen/uitnodigen:
- dhr. Verbeek van Public Affairs over de
lobby
- Toelichting stand van zaken 1572-1573

Regionale samenwerking
agendapunt
4.

5.

Onderwerp
Regionale bijeenkomsten
a. Terugblik digitale bijeenkomst
GS 25 januari 2022
b. Terugblik informeel
samenzijn colleges 4 februari
2022
c. Vooruitkijken naar
bijeenkomst met nieuwe
colleges
Regionale samenwerking en

Afspraak

- Een volgend fysiek moment vindt plaats
in oktober 2022
- Een volgend informeel samenzijn eind
mei/begin juni (voor het VNG congres)
- Aandacht voor goed informatiepakket en
opleidingstraject voor nieuwe
raadsleden.

6.

8.
9.

Pact
Onderzoek Bestuurlijke
Regionale Ecosystemen van de
Rijksuniversiteit Groningen
(RUG)
Platform 31
VNG Congres eigen risico

- Agendapunten 5 en 6 gecombineerd
besproken.
- In het volgende ABZ een presentatie.
- Vervolg in de nieuwe bestuursperiode.
- Doorgeschoven naar volgend ABZ
- In te stemmen met de overeenkomst en
opdracht te geven de overeenkomst te
laten ondertekenen en voor te leggen aan
VNG Connect.
- Met de kanttekening dat een
verdeling van de kosten over de zeven
Westfriese gemeenten gebaseerd op het
aantal inwoners voor de hand liggend is.

