
   

 

 

 

 

WESTFRIESLAND PACT DOOR! 
Intentieverklaring Pact van Westfriesland 2.0 

 

De colleges en de raden van de zeven Westfriese gemeenten: 

 

 

Hebben tot gezamenlijk doel dat: 

In 2022 de inwoners van Westfriesland trots op hun regio zijn. Dit te bereiken door een 

intensieve en constructieve samenwerking tussen gemeenten, provincie, bedrijven en 

maatschappelijke instellingen, zowel in het sociale, in het fysieke als in het economische 

domein. Met als resultaat dat Westfriesland tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s 

behoort waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig 

sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn.  

 

Constateren dat:  

- de raden en de colleges trots zijn op de samenwerking in Westfriesland;  

- de zeven Westfriese gemeenteraden in 2013 het Pact van Westfriesland sloten met daarin 

de ambitie om binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van 

Nederland te behoren op de thema’s wonen, werken, vrije tijd, onderwijs en 

bereikbaarheid en deze in 2018 is geëvalueerd.  

- de ambitie om tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te behoren 

nog steeds actueel is; 

- Het Interbestuurlijk Programma (IBP), het rapport ‘Trends en opgaven voor de Westfriese 

gemeenten’, het Ambitiedocument Holland Boven Amsterdam 2040, de provinciale 

Omgevingsvisie, de Woonvisie en de Structuurschets Dijk van een Regio laten zien dat de 

regio de schaal is om maatschappelijke opgaven op te pakken;  

- de regionale raadsledenbijeenkomsten bijdragen aan de vormgeving van de Westfriese 

samenwerkingscultuur en tevens voorzien in een afstemming van de hierbij horende 

beleidsprocessen;  

- de raden en de colleges tot een Pact 2.0 willen komen, te starten met een 

intentieverklaring tussen de zeven gemeenteraden.  



   

Spreken de intentie uit om: 

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. in het Pact 2.0 thema’s als het sociaal domein, onderwijs/arbeidsmarkt/kennisdeling, 

toerisme/cultuur, wonen/werken/bereikbaarheid, duurzaamheid/innovatie prioriteit te 

geven; 

8. de regionale raadsledenbijeenkomsten door te ontwikkelen om daarmee de regionale 

afstemming en samenwerking verder te stimuleren.  

 

 

  



   

Het college van burgemeester en wethouders van Drechterland  

 

de secretaris     de burgemeester 

 

 

De gemeenteraad van Drechterland 

 

de griffier     de voorzitter    

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen 

 

de secretaris     de burgemeester 

 

 

De gemeenteraad van Enkhuizen 

 

de griffier     de voorzitter    

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn 

 

de secretaris     de burgemeester  

 

 

De gemeenteraad van Hoorn 

 

de griffier     de voorzitter    
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Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland 

 

de secretaris     de burgemeester 

 

 

De gemeenteraad van Koggenland 

 

de griffier     de voorzitter    

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik 

 

de secretaris     de burgemeester 

 

 

De gemeenteraad van Medemblik 

 

de griffier     de voorzitter    

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer 

 

de secretaris     de burgemeester 

 

 

De gemeenteraad van Opmeer 

 

de griffier     de voorzitter    

 

 

  



   

Het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec 

 

de secretaris     de burgemeester 

 

 

De gemeenteraad van Stede Broec 

 

de griffier     de voorzitter    

 


