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Hoorn, 24 augustus 2017

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
7 september 2017 van 08.30 (inloop) tot 10.20 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte
C012.
Aansluitend aan dit overleg is er op initiatief van het College van B&W van Stede Broec een
bijeenkomst waarin de resultaten van het onderzoek naar de wijze van rioolheffing in
Westfriesland worden gepresenteerd en besproken. De wethouders financiën en de
woningcorporaties in Westfriesland zullen hiervoor nog een uitnodiging ontvangen van het
College van Stede Broec.

Agenda/Organisatie
1.

Inloop

08.30 uur

2.

Opening

08.45 uur

3. Verslag vergadering 20 juli 2017
Stukken:
3. Conceptverslag VVRE 1 juni 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag

08.46 uur

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

08.50 uur

5.
Mededelingen / Informatie-uitwisseling
08.55 uur
Stukken:
5. Memo mededelingen
> voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatieuitwisseling actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
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OndeOndernemende regio

dossierhouders Tap en Nederpelt

6. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord (dossierhouders: allen)
09.10 uur
Tijdens het vorige VVRE-overleg is het conceptjaarplan 2018 besproken. De geïnventariseerde
inbreng van Westfriesland was toen nog niet verwerkt. Bijgevoegd zijn de gecorrigeerde versies
van Jaarplan en Activiteitenplan 2018.
Mede naar aanleiding van de discussie tijdens het vorige overleg is er aanleiding de stukken
wederom te agenderen. Het jaarplan komt nog aan de orde in het BAO NHN op 7 september
’s-middags. De opmerkingen vanuit het VVRE-overleg zullen dan door de Westfriese
vertegenwoordigers in het BAO (Tap, Nederpelt en Struijlaart) worden ingebracht.
Stukken:
6a Jaarplan ONHN 2018
6b Activiteitenplan ONHN 2018
> voorstel: Afstemmen opvattingen Westfriese gemeenten over jaarplan en activiteitenplan
ONHN 2018

Water/Infrastructuur: bestuursakkoord Water dossierhouders Stoker en Schuitemaker
7. Uitwerking Bestuursakkoord Water
09.35 uur
In het kader van het Bestuursakkoord Water zijn onder verantwoordelijkheid van de
dossierhouders drie voorstellen voorbereid. Deze worden nu ter bespreking in het VVRE
geagendeerd. Bespreking is van belang in de aanloop naar het bestuurlijk overleg van de gehele
regio Noorderkwartier op 29 september a.s.
Voorafgaand aan de bespreking zal Koos Brouwer (Medemblik), regionaal projectcoördinator
Waterketen, een korte toelichting geven op de voorstellen.
Stukken:
7a Bestuursakkoord Water – Voorstel voor toekomstig beheer IBA’s
7b Bestuursakkoord Water – Voorstel voor gezamenlijke inkoop neerslagradarbeelden
7c Bestuursakkoord Water – Voorstel voor gezamenlijke visie op hoofdposten riolering
7d Bestuursakkoord Water – Voorstel voor gezamenlijke visie op hoofdposten riolering, Bijlage
> Voorstel a Toekomstig beheer IBA’s
1. in te stemmen met de aanpak van het beheer en onderhoud van IBA’s conform bijlage 1;
2. de bestuurlijke trekker van het dossier Bestuursakkoord Water te machtigen namens de
samenwerkingsregio WF met voornoemd voorstel in te stemmen tijdens het Bestuurlijk
Overleg Samenwerking Waterketen Noorderkwartier op 29 september 2017.
> Voorstel b Inkoop neerslagradarbeelden
1. in te stemmen met gezamenlijke inkoop van neerslaginformatie voor een periode van vijf
jaar via ‘De Nationale Regenradar’ en kostenverdeling;
2. de bestuurlijke trekker van het dossier Bestuursakkoord Water te machtigen namens de
samenwerkingsregio WF met voornoemd voorstel in te stemmen tijdens het Bestuurlijk
Overleg Samenwerking Waterketen Noorderkwartier op 29 september 2017.
> Voorstel c Visie hoofdposten riolering
1. in te stemmen met de gezamenlijke, getrapte visie hoofdposten voor de
samenwerkingsregio Noorderkwartier volgens bijlage 1;
2. de bestuurlijke trekker van het dossier Bestuursakkoord Water te machtigen namens de
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samenwerkingsregio WF in te stemmen met de visie tijdens het Bestuurlijk
Overleg Samenwerking Waterketen Noorderkwartier op 29 september 2017.

Overig
8.

Rondvraag
Mogelijke externe communicatie naar aanleiding van dit overleg.

10.15 uur

9.

Sluiting.

10.20 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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