Portefeuillehoudersoverleg 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.

03. Conceptverslag pho VVRE 2 februari 2017
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling (Drechterland), dhr. G. Wijnne (Enkhuizen),
dhr. T. van Eijk en dhr. B. Tap (Hoorn), dhr. K. Knijn en mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr. H. Nederpelt
en dhr. H. Tigges (Medemblik, vanaf 10.15 uur), dhr. H. Stoker (Opmeer), dhr. B. Nootebos (Stede Broec),
dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 5 dhr. H. Huibers (Westfriese Bedrijvengroep), bij agendapunt 7 mw. B.
Haubrich (Hoorn), bij agendapunt 8 en 9 mw. G. Nicolai (RUD NHN), bij agendapunt 9 dhr. G. Haenen en
B. Witteman (Provincie Noord-Holland), bij agendapunt 10 dhr. E. Vos (Hoorn)
Verhinderd: dhr. K. Kok (Enkhuizen)

1. Inloop
2. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
3. Verslag vergadering d.d. 15 december 2016
3. Conceptverslag VVRE d.d. 15 december 2016
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Ingekomen en verzonden stukken
4. Overzicht ingekomen en verzonden stukken
De stukken worden behandeld conform advies in overzicht.
5. Westfriese Bedrijvengroep (WBG)

In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw bestuur aangetreden bij de WBG en zijn er
organisatorisch een aantal veranderingen doorgevoerd.
Opmerkingen:
- De nieuwe voorzitter, Hans Huibers, geeft een toelichting op de veranderingen en
op de doelen die het bestuur zich heeft gesteld. Belangrijke actuele thema’s voor de WBG zijn
de ontwikkelingen rondom de Westfrisiaweg (N23) en breedband (digitale snelweg). Andere
thema’s zijn Westfriesland op de kaart, samenwerking in het onderwijs (MBO en HBO) en
premiedifferentiatie (verzekeringen) ten opzichte van andere regio’s in den lande.
- Ten aanzien van de Westfrisiaweg benadrukt de VVRE de urgentie evenals de zorg voor de
veiligheid te delen met de WBG en hierin graag zoveel mogelijk samen in op te trekken.
- Ook op het gebied van de ander genoemde thema’s wordt het belang onderstreept van
samenwerking en afstemming.
6. Versterking verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord
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.
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.
Opmerkingen:
- Dhr. Nederpelt geeft een toelichting op het voorstel en de vervolgstappen.
- Vanuit de VVRE wordt geattendeerd op het feit dat er sprake is van particuliere eigendom. Bij
de handhaving blijft ondersteuning van de provincie en het Rijk noodzakelijk. Ten aanzien van
permanente bewoning speelt ook de sociale problematiek een rol.
- Het VVRE stemt in met het voorstel.
7. Arbeidsmigranten Westfriesland
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. Ook heeft het convenant 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.
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.
Opmerkingen:
- Dhr. Van Eijk geeft een toelichting op het voorstel.
- Dhr. Besseling maakt melding van een recente bijeenkomst in Naaldwijk over arbeidsmigranten.
Er wordt een verschuiving geconstateerd van de doelgroep. E.e.a. heeft gevolgen voor de
handhaving.
- Desgevraagd geeft mw. Haubrich aan dat de VNG in gesprek is met het ministerie, en dat op dit
moment nog geen gesprekken zijn gepland met de afzonderlijke regio’s.
- Dhr. Van Eijk geeft aan dat voor handhaving nu sprake is van het zgn. “piepsysteem”. Op dit
moment wordt bezien of het certificeren van bedrijven voor huisvesting mogelijk is. Binnen
enkele maanden volgt hierover nader bericht.
Op bestuurlijk niveau is geconcludeerd geen aanleiding te zien om de aanbevelingen in het
rapport van het A-team over te nemen.
- De VVRE stemt in met het voorstel.
8. Ontwikkelingen beleid Duurzaamheid
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
Opmerkingen:
- Mw. Nicolai geeft een toelichting op de memo Ontwikkelingen beleid duurzaamheid. Zij gaat in
op de stand van zaken bij het Actieplan Duurzaamheid NHN, de Warmtetransitiekaarten
Westfriesland en het nieuwe Servicepunt Duurzame Energie.

-

-

Dhr. Van Eijk geeft aan dringend behoefte te hebben aan informatie. April is te laat; hij is nu in
gesprek met partijen voor nieuw te bouwen woningen in Hoorn.
Ook Opmeer en Koggenland geven aan de ambitie te hebben om in de nabije toekomst
“aardgasvrije” woningen te willen realiseren.
Mw. Nicolai zal de vragen en opmerkingen van gemeenten onder de aandacht brengen bij het
Servicepunt Duurzame Energie. Ook zal zij de contactgegevens van het Servicepunt
communiceren naar de betrokken ambtenaren bij de gemeenten.
Dhr. Besseling maakt melding van ontwikkelingen bij het project Puur Slim.

9. Regionale Ateliers Energie en Ruimte Noord-Holland Noord
Recent heeft u van de provincie Noord-Holland een brief gehad over de verkenning energietransitie
Noord-Holland Noord. Doel van de ateliers is om de specifieke ruimtelijke kansen en consequenties
van de energietransitie in NHN in kaart te brengen. De organisatie van de werkateliers wordt door
de provincie en RUD NHN samen opgepakt.
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.
Opmerkingen:
- De heer Haenen en Witteman van de provincie geven een toelichting op de te organiseren
werkateliers. Daarbij geven zij aan wat de provincie in de afgelopen periode heeft gedaan. Nu
vindt er een regionale uitwerking plaats. De ateliers worden met medewerking van Studio Marco
Vermeulen georganiseerd. Bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid bij deze ateliers is zeer
gewenst. Betrokkenen beantwoorden vervolgens diverse vragen en opmerkingen vanuit de
VVRE.
- De voorzitter constateert nadrukkelijk dat uit de gegeven presentatie blijkt dat de doelen niet
bereikt zullen worden als er niet de bereidheid is om het beleid te herzien. Hij geeft deze notie
graag nog mee aan GS en PS.
10. Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN
Op 2 februari vergadert het BAO NHN aansluitend aan het VVRE in het stadhuis van Hoorn.
Bijgevoegd ter kennisname is een eerste concept van de actietabel behorende bij het
Ambitiedocument HbA 2040.
Stukken:
10. Uitvoeringsprogramma Ambitiedocument, versie 5
 Voorstel: kennisnemen van de informatie, gelegenheid voor opmerkingen en doen van
aanvullingen.
Opmerkingen:
- Dhr. Tap geeft toelichting op recente ontwikkelingen in de samenwerking op NHN-niveau.
Westfriesland heeft beleidsmatig al de nodige stappen gezet (Structuurschets “Dijk van een
Regio”, Regionale Woonvisie/RAP). Andere regio’s zijn nog niet zo ver.
- Vanuit de VVRE wordt de zorg uitgesproken over de voortgang. Voorkomen moet worden dat
de uitvoering van diverse dossiers, van belang voor Westfriesland, vertraagt.
- De opmerkingen van de VVRE-leden over het uitvoeringsprogramma zullen worden meegenomen
in het overleg met de andere regio’s.
- Dhr. Nederpelt vindt het teleurstellend dat Medemblik meer moet gaan betalen voor het
Ontwikkelingsbedrijf. Eerder is aangegeven dat de bijdrage per gemeente niet verhoogd zou
worden. Overige bestuurders geven aan dat mogelijke oorzaken hiervan zijn het feit dat de lobby
bijdrage nu ook in het bedrag is verwerkt, er sprake is van een indexatie van 1% en de
peildatum van het aantal inwoners is geactualiseerd (1 januari 2016). Het bedrag per inwoner is
conform afspraak niet verhoogd.

11. Mededelingen / Informatie-uitwisseling
11. Memo mededelingen
Opmerkingen:
- In verband met mogelijke uitloop van de meivakantie wordt de reservevergadering van 4 mei
verplaatst naar 11 mei (om 08.45 uur).
- De vergadering van de VVRE op 2 maart wordt benut voor het werkbezoek van de
gedeputeerde Geldhof. Het bezoek zal bestuurlijk worden voorbereid door de dossierhouders van
de Structuurschets, de heren Tap, Nootebos en Tigges. De suggestie om het bezoek te
beginnen op locatie wordt ondersteund.
- Archeologisch bodemonderzoek. Dhr. Tigges vraagt aandacht voor de aangenomen motie in
Medemblik hierover. Op voorstel van de voorzitter zal dit onderwerp voor een volgende
vergadering worden geagendeerd. Dhr. Tigges neemt hierbij het initiatief. Bij de voorbereiding
van dit agendapunt zal de Archeologische Dienst worden betrokken.
- Dhr. Nederpelt attendeert op de uitnodiging van Greenport NHN voor een werkbezoek
bloembollensector voor politiek en bestuurders op 17 februari 2017. De uitnodiging zal via het
secretariaat worden verspreid.
- Raadsledenbijeenkomst 15 februari. Dhr. Nederpelt pleit er voor aandacht te besteden aan de
Samenwerkingsovereenkomst met het Ontwikkelingbedrijf NHN. Besluitvorming in de
raden dient namelijk in juli plaats te vinden. Het “meenemen” van de raadsleden nu is daarom
zeer gewenst.
12. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
13. Sluiting.

