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Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
20 juli 2017 van 08.30 (inloop) tot 11.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C010.

Agenda/Organisatie
1.

Inloop

08.30 uur

2.

Opening

08.45 uur

3. Verslag vergadering 1 juni 2017
Stukken:
3. Conceptverslag VVRE 1 juni 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

Ondernemende regio

dossierhouders Nederpelt en Tap

5. Westfriese Agenda Toerisme
09.00 uur
Op 1 september 2016 is de heer M. Bakelaar benoemd tot Toeristische Coördinator WF tot 1
augustus 2017. In het onderstaande advies doen de dossierhouders een voorstel tot
voortzetting van de samenwerking.
Stukken:
5 Voorstel VVRE vervolg Toeristische Agenda WF, juni 2017
> Voorstel:
1. De opdracht van de Toeristisch Coördinator Westfriesland in de persoon van Michel
Bakelaar te verlengen tot 1 januari 2019;
2. Het beschikbare budget van de REA van € 62.250,- hiervoor te gebruiken;
3. De verantwoordelijk dossierhouders te laten besluiten over de invulling van de
vervolgopdracht door de Toeristisch Coördinator Westfriesland, met de gemeente
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Hoorn als opdrachtgever en financieel- administratief verantwoordelijke gemeente.
6.

Kader Visie en ontwikkeling Verblijfsrecreatie

09.10 uur

Op 17 december 2015 stemde u in met een procesvoorstel voor de vitalisering van de
verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord. U reserveerde hiervoor middelen binnen de Regionaal
Economische Agenda (REA). In 2016 voerde ZKA Consultants en Planners (ZKA) stap 1
(inventarisatie) en stap 2 (analyse) van het procesvoorstel uit. Dit resulteerde in een
vitaliteitsonderzoek van de verblijfsrecreatie sector in Noord-Holland Noord. ZKA presenteerde
op 4 november 2016 de resultaten van het vitaliteitsonderzoek. Dit onderzoek biedt de basis
om te komen tot een regionale visie op de verblijfsrecreatie. In de VVRE van 2 februari jl.
stemde u in met de memo waarin de vervolgstappen voor de versterking van de
verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord zijn beschreven en heeft u hiervoor € 20.000,beschikbaar gesteld uit het REA budget. Inmiddels zijn de vervolgstappen door alle 18
gemeenten vastgesteld. Begin april jl. kreeg ZKA opdracht voor het uitvoeren van stap 3 (visie)
en 4 (ontwikkelkader) van het procesvoorstel.
Door ZKA zal een presentatie worden verzorgd.
Stukken:
6 Advies VVRE Presentatie Voortgang Vitaliteit Verblijfsrecreatie NHN
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de presentatie van ZKA over voortgang van het procesvoorstel
vitalisering van de verblijfsrecreatie in NHN:
- de resultaten van stap 1 (inventarisatie) en 2 (analyse);
- de aanpak van stap 3 (visie) en stap 4 (ontwikkelkader);
2. ZKA aandachtspunten/zienswijzen mee te geven vanuit de regio Westfriesland.
7.

Voortgangsrapportage Regionale Economische Agenda

09.40 uur

Conform afspraak treft u hierbij de voortgangsrapportage REA aan. In de rapportage zijn in het
rood de aanvullingen ten opzichte van de rapportage van eind 2016 weergegeven.
Stukken:
7a Voortgangsrapportage Regionale Economische Agenda, juni 2017
7b Bijlage bij de rapportage de lobby agenda Noord-Holland Noord ‘regio Holland boven
Amsterdam’
(i.v.m. verwijzing naar dit document bij onderdeel 4 ‘Positionering Westfriese economie’ bij
de projecten lobby infrastructuur en lobby agribusiness)
> Voorstel: Kennis nemen van de voortgangsrapportage REA, juni 2017
8.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

(dossierhouders: allen)

09.55 uur

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord maakt ieder jaar een jaarplan en
activiteitenplan. Deze wordt in de Aandeelhoudervergadering vastgesteld en vormt de basis
voor de werkzaamheden van het ontwikkelingsbedrijf. In de aanloop naar de vaststelling wordt
er ieder jaar in de drie deelnemende regio’s een concept besproken waar de regio’s op kunnen
reageren. Omdat het concept jaarplan 2018 nog niet gereed en gecommuniceerd was ten tijde
van het schrijven van dit advies, ligt er nog geen voorstel voor een bestuurlijke reactie vanuit
de regio. Daarom wordt voorgesteld om in de vergadering van de VVRE op te halen welke
bestuurlijke input er is.
Stukken:
8a Advies aan VVRE inzake concept-jaarplan 2018 ONHN, juli 2017
8b Concept-jaarplan 2018 ONHN
> Voorstel:
1. Het concept jaarplan 2018 van het Ontwikkelingsbedrijf ter kennisgeving aan te nemen
2. In de vergadering van 20 juli 2017 op te halen welke bestuurlijk aanvullingen er zijn op
het concept jaarplan
3. Deze aanvullingen te communiceren richting Ontwikkelingsbedrijf.
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Ruimtelijke ontwikkeling
9.

dossierhouders Tap, Nootebos, Tigges

Omgevingswet

10.10 uur

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. De zeven Westfriese gemeenten
zien de komst van deze Omgevingswet als een kans om de ambities uit het Pact van
Westfriesland te verwezenlijken. Het is zeer wenselijk dat er bij de uitwerking een goede
overzichtelijke werkstructuur aanwezig is. De gemeentesecretarissen zijn opdrachtgever voor
de organisatorische en procesmatige zaken zoals de ICT en dienstverlening. Waar het gaat om
de meer politiek gevoelige onderwerpen en keuzes die moeten worden gemaakt zijn de
bestuurders aan zet. Dit impliceert ook dat er bestuurlijke opdrachtgevers nodig zijn.
Bijgevoegd een voorstel daartoe.
Stukken:
9 Advies Benoeming Bestuurlijke Opdrachtgevers Implementatie Omgevingswet
> Voorstel: de heren Tap, Nootebos en Tigges aan te wijzen als bestuurlijke opdrachtgevers
voor de regionale activiteiten in het kader van de implementatie van de
Omgevingswet.

Infrastructuur

dossierhouders Nederpelt, Nootebos, Van de Pol en Stoker

10. Next Generation Acces (NGA)/Snel internet
10.25 uur
In het verleden is er gesproken over snel internet voor de hele regio. Na onderzoek, vele
gesprekken en het advies van een extern bureau blijkt glasvezel dé manier te zijn om NGA te
realiseren. E-fiber is een partij die glasvezel kan aanleggen in de gehele gemeente.
De dossierhouder, wethouder Van de Pol adviseert om de werkwijze van E-fiber in de hele regio
te implementeren met de kanttekening dat het slagen van de aanpak afhangt van de lokale
situatie en de lokale aanpak (inwoners als ambassadeurs). Zij adviseert om NGA per gemeente
op te pakken.
Stukken:
10. advies aan VVRE inzake Next Generation Acces, juli 2017
 Voorstel: 1. De aanpak van E-fiber in heel West-Friesland te implementeren
2. De implementatie niet regionaal maar lokaal, per gemeente op te pakken

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

10.55 uur

13.

11.00 uur

Sluiting

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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