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Westfriesland:

• 200.000 inwoners;

• 7 gemeenten (Hoorn, Medemblik, Opmeer, Koggenland, Enkhuizen,      
Stede Broec en Drechterland); 149 raadsleden;

• Stad en platteland aan de boorden van het IJsselmeer;

• In  2013 besluitvorming over het Pact van Westfriesland met als 
doel om binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke 
regio’s te behoren. 

• Vanaf 2014/2015 kreeg de regionale samenwerking een impuls 
middels vaststelling voorstel “Raden aan Zet”
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• Raadsvoorstel Raden aan Zet:

– Urgentie dat samenwerking in de regio noodzakelijk is;

– In vergaderschema’s raden is een vijf- á zestal regionale 
raadsledenbijeenkomsten opgenomen;

– Doel: beeldvorming en oriëntatie én ... netwerken/contacten,

besluitvorming vindt op lokaal niveau plaats

– Onderscheid in regionale samenwerking:

- vrije samenwerking in het Pact

- verplichte samenwerking in het kader van de gemeen-

schappelijke regelingen (WGR)
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• Grip en sturing op deze samenwerking middels: 

- de regionale Westfriese Driehoek (2 burgemeesters,                          

2 secretarissen, 2 griffiers, voorzitters en secretaris pfh-

overleggen (VVRE, MaDiVoSa, ABZ); regierol;

- strategische agenda/ lange termijnagenda;

- organisatie en voorbereiding bij griffiers.  

• Aantal gezamenlijk gedeelde principes, zoals:

- alle 7 gemeenten zijn eigenaren van de regio Westfriesland;

- samenwerking is niet vrijblijvend en transparant;

- we leggen verantwoording af over de samenwerking;

- tijdig, juiste en volledige informatie.
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• Project Informatievoorziening GR-en:

- 18 gemeenten maken afspraken over de 

informatievoorziening van de GR-en (kadernota, 

jaarstukken en begroting);

- Afspraken over financiële uitgangspunten en de 

planning- en controlcyclus; formats;

- overige afspraken in het kader van de relatie 

gemeenten – GR-en (werkbezoeken, evaluatie GR-en)   
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Ervaringen tot op heden:

• raden en colleges zijn trots op de samenwerking in Westfriesland

• resultaten: o.a. 

- Regionale economische agenda 

- Structuurschets Westfriesland

- Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

- afstemming in het kader van de Participatiewet 

(WerkSaam) en de nieuwe Omgevingswet 

- jaarlijkse informatieverstrekking én contacten rond begrotingen 

en jaarstukken van GR-en (zienswijzeprocedures)

- gezamenlijke voorbereiding actualisering Pact van 

Westfriesland

- beeldvorming m.b.t. de regionale duurzaamheidsambities  

- initiatieven vanuit het raadsledenpodium
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Vervolg ervaringen tot op heden:

• de samenwerking is zinvol, efficiënt en genereert draagvlak

• naast zenden door de colleges hebben raadsleden met name 
behoefte aan meer onderlinge interactie over onderwerpen

• meer invloed op de programmering zou ook wenselijk zijn, 

evenals het beter hanteren van een lange termijnagenda

• een betere ontsluiting van de beschikbare informatie is gewenst 

(www.regiowestfriesland.nl) 
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Aanbevelingen:

• een actualisering van het Pact van Westfriesland is gewenst en 
daar wordt momenteel hard aan gewerkt

• denk na over de toekomst van de regionale samenwerking; van 
beeldvorming en oriëntatie naar voorlopige meningsvorming en 
besluitvorming...?

• Nu min of meer organisch vorm gegeven (cultuur), onderzoek 
naar iets meer structuur

• Behoefte aan het beter borgen van een adequate ondersteuning 
van deze bijeenkomsten en de samenwerking
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• Intentieverklaring:
1. het Pact van Westfriesland – en daarmee de samenwerking - met veel 

enthousiasme, energie en kracht voort te zetten. 

2. het Pact door te ontwikkelen naar een Pact 2.0 samen met de provincie, 
het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven; 

3. gezamenlijke doelen (voor 2 jaar en 5 jaar) concreet te formuleren en 
resultaten te bereiken. De provincie, het maatschappelijk middenveld en 
het bedrijfsleven worden hierbij nadrukkelijk betrokken; 

4. hierbij de zeven Westfriese gemeenteraden in de door hen gewenste positie 
te brengen. 

5. duidelijke focus met gezamenlijke uitvoering en lobby aan te brengen en 
deze samen met de provincie, het maatschappelijk middenveld en het 
bedrijfsleven vorm te geven; 

6. voor het eind van 2018 de maatschappelijke opgaven voor de regio te 
formuleren; 

7. de regionale raadsledenbijeenkomsten door te ontwikkelen om daarmee de 
regionale afstemming en samenwerking verder te stimuleren. 
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Maatschappelijke opgaven formuleren:

- Gestart met raadsledenbijeenkomst 26 
september (+/- 130 deelnemers)

- Zes thema’s, zes inleidingen, zes sneltekenaars, 
zes tekeningen, zes keer input voor de opgaven.
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• Bijeenkomst met ondernemers, onderwijs 
en maatschappelijke instellingen op 23 
november

- Zes thema’s, zes inleidingen, zes 
sneltekenaars, zes tekeningen, zes keer 
input voor de opgaven.
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• Raadsleden en ondernemers samen

Bijeenkomst 6 februari over de opbrengst 
van de maatschappelijke opgaven. 

• Daarna lokale besluitvorming

• Projectopdrachten

• Capaciteit, budget en organisatie. 
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