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Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
1 juni 2017 van 08.30 (inloop) tot 11.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C012.

Agenda/Organisatie
1.

Inloop

08.30 uur

2.

Opening

08.45 uur

3. Verslag vergadering 6 april 2017
Stukken:
3. Conceptverslag VVRE 6 april 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag

08.50 uur

4. Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
4. Overzicht ingekomen en verzonden stukken
> Voorstel: behandeling stukken conform advies in overzicht

08.55 uur

5. Mutaties in samenstelling VVRE
09.00 uur
De heren Kok en Wijnne maken geen onderdeel meer uit van college van B&W in Enkhuizen
en hebben daardoor ook geen zitting meer in de VVRE. Namens het college van Enkhuizen
neemt nu de heer Struijlaart deel aan de VVRE.
> Voorstel: De heer Struijlaart neemt de dossiers en vertegenwoordigingen over van de
heren Kok en Wijnne in de VVRE, te weten lid Agendacommissie, dossier
Deltacommissie IJsselmeer/Markermeer en vertegenwoordiger namens WF in het
BAO NHN.

Ondernemende regio
6.

dossierhouders Nederpelt en Tap

Herbestemming middelen Regionale Economische Agenda

09.05 uur

De uitvoering van de REA is inmiddels goed op gang gekomen, de meeste projecten zijn gestart
en er zijn successen te vieren. De aanpak van de Agenda toerisme en recreatie Westfriesland,
het Startersloket wordt goed gevonden door starters, op middelbare scholen leren jongeren
met behulp van de Plant Rover over zaad en groenten telen en sinds kort zoemt de WerkBij
langs de hoofden van Westfriese jongeren en vertelt via sociale media over aantrekkelijke
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bedrijven in de regio. De ervaring sinds de start leert ook dat de agenda wel heel veel projecten
bevat en mede daardoor het budget wel ook versnipperd is en soms te gering om er een
project voor te bedenken wat merkbaar effect sorteert. .
Er zijn een aantal projecten die door uiteenlopende omstandigheden niet, moeizaam of slechts
gedeeltelijk op gang gekomen. Met betrekking tot een aantal projecten is geconcludeerd dat
het beter is deze projecten binnen de gestelde kaders en doelstellingen van de REA te
herdefiniëren en de middelen her te bestemmen. Dit kan zijn te bestemmen voor andere
lopende REA projecten waarvoor meer budget gewenst is, dan wel nieuwe projecten vallende
binnen de kaders en doelstellingen van de REA. In onderstaande beschrijving staat per
betreffend project de oorspronkelijke beschrijving, gevolgd door een korte toelichting op de
projectuitvoering, reactie van de portefeuillehouders daarop en overzicht van de voor
herbestemming beschikbare middelen. Daaronder staan onder het kopje ‘Ruimtevragers’ de
voorstellen voor herbestemming.
Stukken:
6. Voorstel Herbestemming REA gelden
> Voorstel:

Instemmen met de wijzigingen in het REA programma en daarmee gepaarde
herbestemming van middelen

Verbeteren infrastructuur
7.

dossierhouders: Bashara en Stoker

Overdracht wegen van HHNK naar gemeenten

09.20 uur

Door een wetswijziging en veranderde doelstellingen bij het waterschap is de wens geuit om
het beheer van de wegen onder te brengen bij de gemeenten. Hierover moeten afspraken
gemaakt worden. Het doel is om de financiële middelen die het waterschap ontvangt via een
verdeelsleutel te verdelen over de gemeenten die het beheer overnemen. Daarnaast is het doel
om de maatschappelijke lasten voor de regio neutraal te laten zijn.
Een eerste stap is de bijgevoegde intentieovereenkomst. Die bevat de aanpak voor het proces
van de overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de wegen die nu in het beheer
zijn bij het waterschap. Doel is om op 10 juli a.s. tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle
betrokken gemeenten, de overeenkomst als regio te tekenen.
Stukken:
7a Advies Overdracht wegen HHNK, mei 2017
7b Concept Intentieovereenkomst Wegenoverdracht WF
> Voorstel:
1. akkoord te gaan met de inhoud van de intentieovereenkomst over de aanpak van het
overdragen van de waterschap wegen naar de betrokken gemeenten;
2. in te stemmen met het mandateren van de voorzitter van het VVRE, de heer Samir
Bashara, om namens de regio de intentieovereenkomst te ondertekenen.

Overleg en samenwerking
8.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

(dossierhouders: allen)

09.30 uur

Jaarplan 2018 . In de maand juni wordt gewerkt aan het jaarplan 2018. Het concept zal naar
verwachting worden besproken in het volgende VVRE-overleg. De bestuurlijke reacties die
hieruit voortkomen worden ingebracht bij het Ontwikkelingsbedrijf. Uiteindelijke vaststelling
vindt dan plaats in de Aandeelhoudersvergadering.
SOK. Over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Ontwikkelingsbedrijf vindt
momenteel besluitvorming plaats binnen de verschillende gemeenten.
Algemene Vergadering Aandeelhouders. Op 7 juni a.s. is een AVA gepland. Agenda en stukken
zijn rechtstreeks aan de aandeelhouders verspreid.
> Voorstel:

Informatie-uitwisseling over standpunten/opvattingen en voortgang
besluitvorming binnen Westfriese gemeenten

Westfriesland
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9.

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord-Holland Noord

09.45 uur

(dossierhouders: Nederpelt, Tap, vacature)

Op 7 juni a.s. vergadert het BAO. Belangrijk onderwerp ter bespreking is de Uitvoeringsagenda
Ambitiedocument 2040. Het gaat dan met name om het verder operationaliseren van de
projecten uit het Ambitiedocument. Hoe gaan we dit vormgeven? De Westfriese dossierhouders
stellen drie basisprincipes voor en doen een voorstel voor een taakverdeling.
Stukken:
9a Advies Westfriese bestuurlijke trekkers dossiers NHN, mei 2017
9b Uitvoeringsagenda Ambitiedocument NHN 2040, versie april 2017
> Voorstel:

In te stemmen met de voorgestelde Westfriese vertegenwoordiging in de
Uitvoeringsagenda Ambitiedocument 2040.

Overig
10. Mededelingen / Informatie-uitwisseling
10.00 uur
Stukken:
10. Memo mededelingen
> voorstel:
kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatieuitwisseling actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
11. Rondvraag
- mogelijke externe communicatie naar aanleiding van dit overleg.

10.30 uur

12.

10.45 uur

Sluiting

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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