Portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE van de Westfriese gemeenten
Het portefeuillehoudersoverleg is geformaliseerd overleg tussen bestuurders van de Westfriese colleges met
het doel tot uitwisseling van standpunten te komen en daarmee afstemming te bewerkstelligen op de
diverse beleidsterreinen. In het portefeuillehoudersoverleg is geen sprake van formele besluitvorming. Het
overleg kan leiden tot adviezen aan de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders over
regionale aangelegenheden, die ter zake besluiten kunnen nemen. Binnen de gemeenten gelden de normale
besluitvormingsprocedures en regels voor openbaarheid.

02. Conceptverslag gezamenlijk pho Madivosa/VVRE 2 februari 2017
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), mw. E. Deutekom en dhr. H. Stoker (Opmeer), dhr. G.
Besseling en D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. G. Wijnne (Enkhuizen), dhr. T. van Eijk en mevrouw J. de
Jong (Hoorn), dhr. K. Knijn en W. Bijman (Koggenland), dhr. H. Tigges en mw. J. Fit (Medemblik), dhr. J.
Munnik en dhr. B. Nootebos (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 2 dhr. S. Tjalsma (Hoorn) en mw. P. Mol (Koggenland), bij agendapunt 3
mw. B. Haubrich (Hoorn) en bij agendapunt 4 mw. M. Woudenberg en mw. M. Zwart (Taalhuis
Westfriesland)
Verhinderd: dhr. K. Kok en M. Olierook (Enkhuizen), mw. N. Douw, dhr. B. Tap (Hoorn) en dhr. H. Nederpelt
(Medemblik)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom voor dhr. Munnik. Dhr. Munnik volgt
dhr. Flierman op als vertegenwoordiger van de gemeente Stede Broec in het gezamenlijk pho
Madivosa/VVRE en het pho Madivosa.
In het kader van een nieuw regionaal contract hulpmiddelen overhandigt dhr. Van Eijk namens
Welzorg aan iedere gemeente een attentie.
2. Regionale Woonvisie Westfriesland / RAP
De afgelopen periode is er gewerkt aan een afwegingskader wonen dat ons helpt een
woningbouwprogrammering op te stellen. Doelstelling is een woningbouwprogrammering die
ladderproof is waardoor de Westfriese gemeenten na vaststelling aan de slag kunnen, en de
plannen kwalitatief en kwantitatief getoetst zijn. Sinds september 2016 zijn er de nodige stappen
gezet. Dat heeft geleid tot een systematiek om plannen te toetsen die als basis kan worden
gebruikt voor onze programmering. Hiermee geven we ook invulling aan onze ambities. Het
bestuurlijk overleg VVRE wordt geïnformeerd over de stand van zaken en over welke stappen nog
gezet moeten worden. Met de provincie is uitvoerig overleg gevoerd. Zij zijn positief over de
gezette stappen en zijn van mening dat er inmiddels een goede basis ligt die op onderdelen nog
wat uitwerking vraagt. Daarnaast informeren de dossierhouders u over de regionale woonvisie en
het RAP. Doelstelling is aanbieding van het complete pakket in een volgend bestuurlijk overleg.
Stukken:
2a. Advies VVRE inzake Regionale woonvisie, RAP en afwegingskader wonen
2b. Woonvisie Westfriesland, versie 19 januari 2017
2c. Voorlopige RAP Westfriesland
2d. Afwegingskader wonen regio WF
2e. Bijlage 2 bij Afwegingskader
2f. Bijlage 4 bij Afwegingskader
 Voorstel:
1. Kennisnemen van de regionale woonvisie, het RAP en de notitie Afwegingskader wonen
inclusief de woningbouwprogrammering en desgewenst bijsturen;
2. De regionale woonvisie, het RAP en de notitie afwegingskader wonen inclusief de
woningbouwprogrammering met inbegrip van wijzigingen ter vaststelling agenderen voor een
volgend bestuurlijk overleg VVRE.

Opmerkingen:
- Dhr. Van Eijk geeft een korte toelichting op de stand van zaken. De provincie wil nog een
laatste check uitvoeren of de visie “ladderproof” is. Het streven is de visie voor 1 juli 2017 te
behandelen in de raden.
- Dhr. Nootebos merkt op dat Stede Broec de conceptwoonvisie zoals deze er nu ligt niet zal
vaststellen. Voor Stede Broec betekent dit namelijk dat er meer harde plancapaciteit is dan het
aantal toegedeelde woningen in de woonvisie. Daardoor kunnen ook zeer maatschappelijk
gewenste projecten (maar met een zachte capaciteit) niet gerealiseerd worden.
- Desgevraagd deelt dhr. Van Eijk mee dat de provincie niet bereid is het aantal woningen voor de
regio te verhogen. Binnen de regio mogen gemeenten schuiven met aantallen. Tot nog toe zijn
de overige gemeenten niet bereid gebleken op voorhand woningcontingenten ter beschikking te
stellen aan Stede Broec. Spreker zegt dat als Stede Broec niet instemt met de woonvisie, er dan
geen regionale woonvisie is. Gevolg is dan dat iedere gemeente voor elk plan moet overleggen
met de provincie.
- Geconstateerd wordt dat het probleem circa 2% van de regionale plancapaciteit betreft, ca.
120-130 woningen. Na discussie wordt het volgende afgesproken:
* Iedere gemeente gaat na in hoeverre het mogelijk is ruimte te reserveren binnen het eigen
woningcontingent om geconstateerde problemen zoals in Stede Broec op te kunnen vangen.
Eventuele bereidheid om ruimte te reserveren zal wel onder voorbehoud zijn van de definitieve
uitwerking.
* De gemeenten rapporteren hun bevindingen aan de dossierhouders die vervolgens zo spoedig
mogelijk met een definitief voorstel zullen komen..
* De gedeputeerde zal pas worden uitgenodigd als gemeenten volledig overeenstemming
hebben bereikt.
3. Voorrang vergunninghouders
In december 2016 heeft de Eerste Kamer besloten om de wettelijke voorrang voor
vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfstatus) op sociale huurwoningen te laten
vervallen. Dit heeft gevolgen voor gemeenten. In bijgevoegde memo wordt u geïnformeerd over
deze gevolgen. Met dit agendapunt kunt u een regionaal standpunt innemen over de voorrang voor
vergunninghouders.
Stukken:
3a. Advies Voorrang vergunninghouders, januari 2017
3b. Memo Voorrang vergunninghouders
3c. Rapport Voorrang vergunninghouders
 Voorstel:
1. De voorrang voor vergunninghouders regionaal af te stemmen;
2. Voorrang voor vergunninghouders in de Huisvestingsverordening op te nemen behoudens dat
B&W op andere wijze voorzien in de taakstelling;
3. Een uitgewerkt voorstel in het overleg Madivosa/VVRE te behandelen op 6 april a.s.
Opmerkingen:
- Dhr. Tigges dringt aan op spoedige afwikkeling in verband met raadsbehandeling in Medemblik
op 6 april a.s.
- Dhrn. Stoker en Knijn attenderen op hun eigen woningbedrijf waardoor punt 2 van het voorstel
bij recht niet mogelijk is voor deze gemeenten.
- De voorzitter concludeert dat met inachtneming van het voorgaande de gemeenten kunnen
instemmen met het voorstel. Op advies van de dossierhouder stelt hij voor in verband met de
tijd het aangepaste en uitgewerkte voorstel direct ter fiattering aan te bieden aan de colleges
van B&W. Hiermee wordt ingestemd.
4. Taalhuis Westfriesland

Het Taalhuis Westfriesland is opgericht vanuit WerkSaam in opdracht van alle gemeenten. Door de
projectleider Taalhuis Westfriesland, Mariska Woudenberg, zal een presentatie worden gegeven van
de opzet en betekenis van dit project voor de aanpak van laaggeletterdheid in Westfriesland.
 Voorstel: kennis nemen van de presentatie en gelegenheid voor gedachtewisseling over dit
project.

Opmerkingen:
- Mw. Woudenberg en mw. Zwart geven een toelichting op de activiteiten van het Taalhuis
Westfriesland.
- Vanuit het overleg wordt aandacht gevraagd voor de samenwerking met de bibliotheken,
mogelijke activiteiten voor vluchtelingen en de doorstroming naar de vrijwilligers. Ook wordt
geïnformeerd naar het meten van de resultaten.
- Mw. Woudenberg geeft aan dat het intake gesprek geldt als een 0-meting en een taaltoets,
waarna na een jaar opnieuw een taaltoets wordt afgenomen.
5. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
6. Sluiting

