Westfriesland is een
samenwerkingsverband
tussen de regiogemeenten
Drechterland, Enkhuizen,
Hoorn, Koggenland, Medemblik,
Opmeer en Stede Broec.

Overzicht aangenomen moties en
amendementen
Uitvoeringsprogramma Pact van
Westfriesland
Medemblik
Ambitie energieneutraal in 2040 vasthouden (motie).
Draagt het college op:
Het punt ‘Duurzaamheid (agendapunt RES)’ uit de memo ‘Resultaten regionale
raadsledenbijeenkomst 11 maart 2020’ niet mee te nemen in de uitwerking en uitvoering
van de projecten binnen het UPV en vast te houden aan de ambitie om in 2040
energieneutraal te zijn.

Drechterland
Aanvulling op het programma ‘In control of alcohol en drugs (motie).
Verzoekt het college van b. en w. aan te dringen:
1. In het Uitvoeringsprogramma Pact 7.1 bij ‘in control of alcohol en drugs’ bij ‘outcome’
punt 1 de zinsnede: Psychische weerbaarheid voor iedere inwoner, specifiek < 23 jaar +
ouders’ te wijzigen naar: Psychische weerbaarheid voor iedere inwoner.
2. In het Uitvoeringsprogramma Pact 7.1 bij ‘in control of alcohol en drugs’ bij
‘bovenregionaal’ de zinsnede: Samenwerking NHN om alcohol- en drugsgebruik onder
jongeren terug te dringen + voorkomen te wijzigen naar: Samenwerking NHN om alcoholen drugsgebruik en medicijnmisbruik terug te dringen + voorkomen.
Aanpak vechtscheidingen (motie).
Verzoekt het college van b. en w. erop aan te dringen:
In het uitvoeringsprogramma Pact 7.1 een nieuw actiepunt toe te voegen:
Samenwerken voor het in kaart brengen van een constructieve aanpak ter voorkoming
van (verdere escalatie van) vechtscheidingen.
Dubbel treinspoor tussen Hoorn-Kersenboogerd – Enkhuizen (motie).
Verzoekt het college op alle bestuurlijke niveaus en in elke vorm van overleg zich in te
zetten voor een verdubbeling van de spoorverbinding tussen Hoorn-Kersenboogerd –
Enkhuizen.

Enkhuizen
Voortgangsrapportage Pact van Westfriesland 7.1 (amendement).
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 29 september
2020, besluit tot de navolgende tekstaanpassing van voorgestelde besluit, te weten:
onder vernummering toevoegen van een derde beslispunt, luidende: “Twee keer in het jaar
een voortgangsrapportage over het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 aan
de raad te verstrekken.” waarmee het besluit na amendering luidt:
1. Het Einddocument Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 vast te stellen.
2. Verzoekt het college de suggesties en opmerkingen , zoals samengevat in de memo
‘Resultaten regionale raadsledenbijeenkomst 11 maart 2020’ mee te nemen in de
uitwerking en uitvoering van de projecten binnen het Uitvoeringsprogramma.
3. Twee keer in het jaar een voortgangsrapportage over het Uitvoeringsprogramma Pact
van Westfriesland 7.1 aan de raad te verstrekken.

Hoorn
Dubbel spoor Hoorn-Kersenboogerd – Enkhuizen (motie).
Verzoekt het college op alle bestuurlijke niveaus en in elke vorm van overleg zich in te
zetten voor een verdubbeling van de spoorverbinding tussen Hoorn-Kersenboogerd –
Enkhuizen.
Ambitie 2040 energie neutraal handhaven (motie).
Verzoekt het college en de raad:
Het punt ‘Duurzaamheid (agendapunt RES)’ uit de memo ‘Resultaten regionale
raadsledenbijeenkomst 11 maart 2020’ niet mee te nemen in de uitwerking en uitvoering
van de projecten binnen het UPV en vast te houden aan de ambitie om in 2040
energieneutraal te zijn.

Koggenland
Ambitie 2050 energieneutraal
Verzoek het college en de raad om met betrekking tot de ambitie om in 2040
klimaatenergieneutraal te willen zijn, deze ambitie in 2050 te realiseren. Dit in aansluiting
op de landelijke ambitie

