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DATUM  2 november 2020 (1e bespreking op 5 oktober 2020)  

AGENDAPUNT  2.03.04 en 3.06.04 

ONDERWERP  Vaststellen Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 

PORTEFEUILLEHOUDER  j. Franx / M. Bonsen  

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK18003090 

AANLEIDING  Na het vaststellen van de gemeenschappelijke ambities en opgaven voor het pact van 

Westfriesland door de zeven Westfriese raden is vanaf juni 2019 hard gewerkt aan de 

invulling van het Uitvoeringsprogramma, het UVP. Onder begeleiding van Bureau Buiten 

zijn bijeenkomsten gehouden voor in- en externe partners. Ook hebben de raden van 

Westfriesland de mogelijkheid gekregen om aan het UVP een bijdrage te leveren. Dit heeft 

geresulteerd in een concept einddocument in januari 2020. Hierna heeft het 

portefeuillehoudersoverleg Madivosa/VVRE zich enkele keren hierover gebogen en zijn er 

(lokale en) drie regionale bijeenkomsten voor de raden georganiseerd. De opbrengst 

hiervan is verwerkt in het concept en kan nu door u als definitieve versie vastgesteld 

worden. 

In het einddocument zijn de eerder door de zeven Westfriese raden vastgestelde ambities 

en opgaves, gebundeld met het Uitvoeringsprogramma tot één zelfstandig leesbaar 

document. Bijgaand treft u ook een samenvatting aan. 

KADER  Het nu voorliggende raadsvoorstel volgt op en past binnen eerdere besluiten: 

Raadsbesluit 26 november 2018: vastgesteld intentieverklaring ‘Westfriesland Pact door!’ 

Raadsbesluit 20 mei 2019: vastgestelde ‘maatschappelijke opgaves en ambities’ 

WIJ STELLEN VOOR  1. Het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 vast te stellen. 

2. Het college opdracht te geven 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. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Het voorstel is erop gericht om te komen tot een Uitvoeringsprogramma Pact van 

Westfriesland 7.1: 

- waarin acties zijn opgenomen die bij uitstek regionaal moeten worden opgepakt; 

- dat aantoonbaar bijdraagt aan de vastgestelde ambities; 

- dat kan rekenen op draagvlak bij alle betrokken partijen. 

ONDERBOUWING  1. Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 

Het uitvoeringsprogramma draagt bij aan de totstandkoming van onze gezamenlijke 

ambities en maatschappelijke opgaven. In het coalitieprogramma en het collegeprogramma 
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wordt het belang van regionale samenwerking voor Koggenland onderschreven. De hierin 

opgenomen lokale thema’s sluiten goed aan bij de thema’s in het Pact. Het 

uitvoeringsprogramma helpt om focus aan te brengen, de thema’s ook bij anderen 

(partners, overheden) voor het voetlicht te brengen en hier samen slagvaardig aan te 

(blijven) werken. 

 

2. Inbreng regionale raadsledenbijeenkomst 

Op 11 maart 2020 vond de regionale raadsledenbijeenkomst plaats over het concept 

einddocument. Deze bijeenkomst is geen aanleiding geweest voor aanpassingen in het 

document zelf, maar heeft veel bruikbare tips en suggesties opgeleverd voor de uitwerking 

en uitvoering van de diverse projecten. In de bijlage ‘Resultaten regionale 

raadsledenbijeenkomst 11 maart 2020’ is een overzicht opgenomen van de resultaten, met 

de bijbehorende projecten. 

KANTTEKENINGEN  Het UVP is een dynamisch document. In de praktijk betekent dit dat als omstandigheden 

hiertoe aanleiding geven, er een verschuiving kan plaatsvinden in de prioritering. Of 

onderwerpen toe te voegen en/of af te voeren. Dit moet wel altijd passend zijn binnen de 

vastgestelde gezamenlijke ambities en maatschappelijke opgaven.  

FINANCIËN  Er is afgesproken dat wij het Pact zoveel mogelijk uit bestaande middelen en met de 

huidige capaciteit uitwerken. Veel projecten kunnen hiermee uitgevoerd worden. Behalve 

de € 1,- per inwoner voor de programmamanagement en communicatie, is er geen extra 

budget beschikbaar gesteld. 

Als er aanleiding voor is, dan komen we via de reguliere P&C cyclus bij u terug. Na 

vaststelling van het UVP onderzoekt het Programmamanagement of en zo ja waar er 

eventuele financieringskansen (bijvoorbeeld subsidies) liggen voor de opgenomen 

projecten waar nog geen dekking voor is.  

DUURZAAMHEID  Het thema duurzaamheid is als één van de hoofdthema’s in het Pact en het UVP 

opgenomen. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Het UVP past binnen de eerder via raadsbesluiten vastgestelde kaders (intentieverklaring en 

vastgestelde opgaves en ambities). Toch kan er aanleiding zijn anders te besluiten. Het 

heeft in dat geval sterk de voorkeur hier regionaal draagvlak voor te vinden. Een 

gezamenlijk Pact verdraagt zich immers niet goed met onderling afwijkende besluiten. 

 

Als voorbeeld noemen wij dat tijdens eerder genoemde regionale raadsledenbijeenkomst 

het thema Duurzaamheid, of meer specifiek – de Regionale Energie Strategie – op de 

agenda stond. Hierbij is een pleidooi gehouden om de ambitie om als regio Westfriesland in 

2040 energieneutraal te willen zijn, aan te passen. Mocht hiervoor inderdaad breed politiek 

draagvlak zijn, dan kunt u overwegen hier bijvoorbeeld via amendement de besluitvorming 

op te wijzigen. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Met de vaststelling van het UVP wordt een periode van evaluatie en herijking van het 

oorspronkelijke Pact van Westfriesland uit 2013 afgerond.  
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Datum college: 26 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

COMMUNICATIE  Na vaststelling door de raden wordt een persbericht verstuurd. Parallel aan de vaststelling 

van het UVP wordt een communicatiestrategie ontwikkeld. Deze strategie draagt bij aan 

een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen, het informeren over behaalde 

resultaten en het versterken van de positie van Westfriesland als aantrekkelijke regio om te 

wonen, werken ondernemen en recreëren.  

Om alle (samenwerkings)partners optimaal te informeren en te betrekken, bouwen we de 

website regiowestfriesland.nl uit. Afhankelijk van de behoefte ontwikkelen we een digitale 

nieuwsbrief waarmee we partners en betrokkenen actief informeren. Overige 

communicatieactiviteiten sluiten aan bij bestaande kanalen en middelen van de gemeenten 

en de samenwerkingspartners. 

VERVOLG  Vooruitlopend op de aanstelling van een programmamanager is op dit moment een 

‘kwartiermaker’ actief om voorstellen te ontwikkelen voor de nadere invulling van de 

organisatie van de uitvoering van het Pact. Uitgangspunten hierbij zijn: 

 De aansturing van het programma verloopt volgens de governance zoals in het stuk 

is opgenomen. 

 De kwartiermaker, projectleiders en ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers borgen 

dat de tips en suggesties zoals opgenomen in de memo ‘Resultaten regionale 

raadsledenbijeenkomst 11 maart 2020’ in de uitwerking en uitvoering van het 

Uitvoeringsprogramma worden meegenomen. 

 In 2023 evalueren wij de voortgang en leggen wij u een voorstel voor over het al 

dan niet voortzetten van het Pact. 

BIJLAGEN  1. Einddocument Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 

2. Samenvatting einddocument 

3. Resultaten regionale raadsledenbijeenkomst 11 maart 2020 


