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VVRE vergadering

CONTACTPERSOON T. de Smidt
TELEFOON 0229 252200
EMAIL t.de.smidt@hoorn.nl

AAN
de colleges van burgemeester en
wethouders van de zeven Westfriese
gemeenten

ZAAKNUMMER 1401890
BIJLAGEN diversen

Hoorn, 19 januari 2017

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
2 februari 2017 van 08.30 (inloop) tot 10.55 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte
C012.

Agenda
1.

Inloop

08.30 uur

2.

Opening

08.45 uur

3

Verslag vergadering d.d. 15 december 2016
3. Conceptverslag VVRE 15 december 2016
> Voorstel: vaststellen van het verslag
Ingekomen en verzonden stukken
4. Overzicht ingekomen en verzonden stukken
> Voorstel: behandeling stukken conform advies in overzicht

08.46 uur

4

Ondernemende regio
5.

Westfriese Bedrijvengroep (WBG)

08.50 uur

dossierhouders: H. Nederpelt en B. Tap
08.55 uur

In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw bestuur aangetreden bij de WBG en zijn er
organisatorisch een aantal veranderingen doorgevoerd. Tijdens de vergadering zal de nieuwe
voorzitter, Hans Huibers, een toelichting geven op de veranderingen binnen de bedrijvengroep
en op de doelen die het bestuur zich heeft gesteld.
> Voorstel: kennis nemen van de presentatie van de voorzitter WBG en gedachtewisseling over
toekomstige samenwerking.

2/4

6.

Versterking verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord

09.15 uur

In december 2015 stemde het VVRE in met een procesvoorstel voor de vitalisering van de
verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord. Ook zijn toen middelen gereserveerd binnen de
Regionaal Economische Agenda (REA). In 2016 zijn de eerste twee stappen van dit proces
uitgevoerd.
In de bestuurlijke stuurgroep verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord is de wens uitgesproken om
in de vervolgstappen ook met de drie regio’s binnen Noord-Holland Noord op te trekken en
hetzelfde pad te doorlopen. Op deze wijze spreken de deelnemende gemeenten met elkaar af
waarom, op welke wijze en met welk gewenst resultaat het vervolgproces wordt doorlopen. Het
voorstel voor het vervolgproces is aangegeven in bijgevoegde memo.
Stukken:
6a. Voorstel VVRE vervolgstappen versterking verblijfsrecreatie NHN
6b. Memo vervolgstappen proces versterking verblijfsrecreatie NHN
> Voorstel:
1. In te stemmen met de in bijgevoegde memo voorgestelde vervolgstappen voor de
versterking van de verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord.
2. Voor de uitvoering van deze vervolgstappen € 20.000,- beschikbaar te stellen vanuit het
REA-budget voor versterking van de verblijfsrecreatie.

Wooneconomie en bouwen
7.

Arbeidsmigranten Westfriesland

dossierhouders: T. van Eijk en K. Knijn
09.25 uur

Op 27 oktober 2016 is in het portefeuillehoudersoverleg VVRE het dossier arbeidsmigranten
Westfriesland besproken. De portefeuillehouders stemden in om handhaving op overlast
arbeidsmigranten voort te zetten op de huidige manier. Verder is afgesproken dat er een
verkenning wordt gehouden naar de wenselijkheid het convenant aan te passen of aan te vullen.
De verkenning heeft plaatsgevonden. Het convenant heeft bijgedragen en draagt nog steeds bij
aan het behalen van de doelstellingen. De gemeenten, de woningcorporaties en de commerciële
huisvester hebben gewerkt naar het convenant. Of de uitzendbureaus hebben gewerkt naar het
convenant is niet bekend. Het convenant heeft bijgedragen aan een jaarlijkse beperkte toename
van het aantal nieuwe vergunde bedden. Ook is de overlast op de omgeving ingeperkt. Indien er
overlast is op de omgeving wordt daarop geacteerd.
Stukken:
7a. Advies Verkenning wenselijkheid aanpassing convenant arbeidsmigranten, januari 2017
7b. Memo Verkenning wenselijkheid aanpassing convenant, januari 2017
> Voorstel: Het Convenant ‘huisvesting van arbeidsmigranten in Westfriesland in de periode
2013-2018’ ongewijzigd voort te zetten.
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Duurzaamheid
8.

dossierhouders: S. Bashara, G. Besseling, B. Nootebos en H. Tigges

Ontwikkelingen beleid Duurzaamheid

09.35 uur

In bijgevoegd memo wordt informatie verstrekt over diverse ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid. Aan de orde komen de stand van zaken actieplan duurzaamheid NHN,
Warmtetransitiekaarten Westfriesland, SER-energieakkoord en ondersteuningsstructuur VNG
voor bestaande particuliere bouw en Energieke Regio.
Stukken:
8a. Memo Ontwikkelingen beleid duurzaamheid, januari 2017
8b. Getekende aanvraag VNG Overbruggingsbudget WF en KvNH
8c. Actieplan Duurzaamheid NHN
> Voorstel: kennisnemen van de informatie.
9.

Regionale Ateliers Energie en Ruimte Noord-Holland Noord

09.55 uur

Recent heeft u van de provincie Noord-Holland een brief gehad over de verkenning
energietransitie Noord-Holland Noord (zie de bijlage). Doel van de ateliers is om de specifieke
ruimtelijke kansen en consequenties van de energietransitie in NHN in kaart te brengen; zie
verder de bijgevoegde factsheet over deze ateliers.
De heer Geert Haenen van de provincie komt het onderzoek nader toelichten en kan vragen
beantwoorden (deze presentatie zou eigenlijk gehouden worden in het AB van de RUD NHN op
14 december jl., door miscommunicatie kon de presentatie toen niet doorgaan).
De organisatie van de werkateliers wordt door de provincie en RUD NHN (vanuit coördinerende
rol actieplan duurzaamheid NHN) samen opgepakt. De werkateliers zullen inzet op ambtelijk
niveau vragen.
Stukken:
9a. Brief provincie NH inzake verkenning energietransitie NHN
9b. Factsheet Ateliers Energie en Ruimte
> Voorstel: kennisnemen van de presentatie van de provincie, gelegenheid tot stellen van
vragen en meegeven aandachtspunten.

Overleg en samenwerking
10.

Bestuurlijke Afstemmingsoverleg NHN
(dossierhouders K. Kok, H. Nederpelt en B. Tap

10.15 uur

Op 2 februari vergadert het BAO NHN aansluitend aan het VVRE in het stadhuis van Hoorn. Aan
de orde komen o.m. de stand van zaken bij de diverse dossiers regio NHN, voortgang bij het
opstellen van de uitvoeringsagenda Ambitiedocument HbA 2040 en de terugkoppeling uit het
lobbyoverleg.
Bijgevoegd ter kennisname is een eerste concept van de actietabel behorende bij het
Ambitiedocument HbA 2040. De actietabel is een ambtelijk werkdocument en is tot stand
gekomen door input vanuit de 3 regio’s. Westfriesland heeft o.b.v. een regionale werksessie
vanuit alle van belang zijnde sectoren inbreng geleverd. De WBG zal ons ook nog van input
voorzien. De dossierhouders, nu met potlood ingevuld, moeten nog worden gekozen.
Het eerste concept zal ter bespreken in de 3 regio’s worden voorgelegd (VVRE naar verwachting
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6 april 2017). Na input vanuit de 3 regio’s wordt het concept voor een tweede keer voorgelegd in
de 3 regio’s, dus ook weer in de VVRE. Hierna wordt de actietabel in het BAO behandeld.
Vervolgens wordt ter besluitvorming de actietabel aan alle 18 gemeenten en provincie
voorgelegd.
Stukken:
10. Uitvoeringsprogramma Ambitiedocument, versie 5
> Voorstel: kennisnemen van de informatie, gelegenheid voor opmerkingen en doen van
aanvullingen.

Overig
11.

12.
13.

Mededelingen / Informatie-uitwisseling
11. Memo mededelingen
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor
informatie-uitwisseling actuele ontwikkelingen diverse
dossiers.
Rondvraag
- mogelijke externe communicatie naar aanleiding van dit overleg.

10.30 uur

Sluiting

10.55 uur

10.50 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

