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 1 juni 2017
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling en dhr. V. Reus (Drechterland), dhr. E.
Struijlaart (Enkhuizen), dhr. B. Tap (Hoorn), dhr. K. Knijn en mw. C. van de Pol (Koggenland),
dhr. H. Nederpelt en dhr. H. Tigges (Medemblik), dhr. H. Stoker (Opmeer), dhr. B. Nootebos en dhr. T.
Schuitemaker (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 7 dhr. G. Ankersmid (Hoorn) en bij agendapunt 9 dhr. E. Vos (Hoorn)
Verhinderd: dhr. T. van Eijk (Hoorn)

1. Inloop
2. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de wethouder van Enkhuizen, de heer
Struijlaart.
3. Verslag vergadering 6 april 2017
3. Conceptverslag VVRE 6 april 2017
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Ingekomen en verzonden stukken
4. Overzicht ingekomen en verzonden stukken
De stukken worden ter kennisgeving aangenomen.
5. Mutaties in samenstelling VVRE
De heren Kok en Wijnne maken geen onderdeel meer uit van het 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.
Conform voorstel besloten.
Ondernemende regio

dossierhouders Nederpelt en Tap

6. Herbestemming middelen Regionale Economische Agenda

De uitvoering van de REA is inmiddels goed op gang gekomen.
Er is een aantal projecten die door uiteenlopende omstandigheden niet, moeizaam of slechts
gedeeltelijk op gang komen. Met betrekking tot een aantal projecten is geconcludeerd dat het beter
is deze projecten binnen de gestelde kaders en doelstelling van de REA te herdefiniëren en de
middelen her te bestemmen. In het voorstel staat per project de oorspronkelijke beschrijving
gevolgd door een korte toelichting op de projectuitvoering, reactie van de portefeuillehouders
daarop en een overzicht van de voor herbestemming beschikbare middelen.
Stukken:
6. Voorstel Herbestemming REA gelden
 Voorstel: instemmen met de wijzigingen in het REA programma en de daarmee gepaarde
herbestemming van middelen.
Opmerkingen:
- De heer Besseling is enthousiast over de werkwijze van het Startersloket en roept op het
Bedrijvenloket te transformeren naar de werkwijze van het Startersloket.

-

-

De heren Tap en Nederpelt lichten toe dat het Startersloket zoals dat in WF gestalte krijgt een
voorbeeld is voor de andere regio’s in NHN. Het streven is erop gericht in de nieuwe SOK en de
daaraan verbonden Uitvoeringsagenda van het ONHN het Bedrijvenloket en het Startersloket te
integreren.
Er wordt ingestemd met het voorstel.

Verbeteren infrastructuur

dossierhouders Stoker en Schuitemaker

7. Overdracht wegen van HHNK naar gemeenten
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 ondertekenen.
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 de VVRE, de heer Samir Bashara, om
namens de regio de intentieovereenkomst te ondertekenen.
Opmerkingen:
- Het voorstel geeft aanleiding tot uitgebreide discussie.
- De heer Stoker herinnert eraan dat over de overdracht van wegen al jaren wordt gesproken met
het HHNK. Het standpunt van HHNK is nauwelijks gewijzigd. Wel is nu duidelijkheid over de
definiëring van wegen. Overigens heeft het HHNK geen wettelijke middelen om de overdracht af
te dwingen.
- De heer Reus had graag eerder betrokken willen worden bij de voorbereiding van dit voorstel.
Hij heeft dan ook vragen over de samenstelling van de stuurgroep en de werkgroep. Ten
aanzien van de intentieovereenkomst stelt hij voor bij de uitgangspunten de tekst te wijzigen in:
“Maatschappelijke kosten
d. De totale gemeentelijke lasten in elk van de West-Friese gemeenten mogen als gevolg van de
overdracht van wegen vanuit het HHNK niet hoger worden dan de huidige gemeentelijke
belastingen, vermeerderd met de huidige wegenheffing uit de waterschapslasten. Uitgezonderd
is de trendmatige verhoging”
- De heer Knijn stemt in met de opmerkingen van voorgaande sprekers. Hij heeft nog geen goed
beeld van de financiering van het wettelijk kader.
- De heer Besseling stelt dat gemeenten niet moeten opdraaien voor het in de afgelopen jaren
gevoerde (wan)beleid.
- De heer Struijlaart vraagt zich af in hoeverre we met de intentieovereenkomst niet in een fuik
zwemmen. Er zal rekening moeten worden gehouden met de lokale belangen. Hij stelt voor dit
dossier stap voor stap verder te behandelen.
- De heer Tigges vindt de “verpakking” van HHNK heel vriendelijk maar het HHNK hanteert nog
steeds hetzelfde kostenplaatje. Voor een “feestelijke” ondertekening van de
intentieovereenkomst is op dit moment geen aanleiding.
- De voorzitter concludeert:
* Het is gewenst in verband met duidelijkheid over het onderhoud van wegen en het beheer van
water te komen tot een overdracht van wegen naar de gemeenten. De discussie die hier
gevoerd wordt valt uiteen in drie onderdelen: proces, inhoud en samenwerkingsverband. Het
proces is de intentieovereenkomst, de inhoud is het eigenlijke product wat volgt uit de

intentieovereenkomst (al dan niet de overdracht van wegen) en het samenwerkingsverband is
de VVRE.
* Met inachtneming van de wijziging voorgesteld door de heer Reus constateert hij dat in de
VVRE in de basis kan worden ingestemd met het ondertekenen van de intentieovereenkomst op
10 juli a.s.
* Voor wat betreft de ambtelijke voorbereiding komt er een projectgroep waarin alle betrokken
gemeenten zijn vertegenwoordigd. De te benoemen projectleider kan afkomstig zijn uit een van
de gemeenten of extern. Het is belangrijk antwoord te krijgen op de vraag of HHNK de
overdracht af kan dwingen ook als het niet tot een overeenkomst komt. Deze vraag dient voor
10 juli schriftelijk aan de VVRE teruggekoppeld te worden.
Overleg en samenwerking
8. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
(dossierhouders: allen)
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.
Opmerkingen:
- De heer Tap geeft een korte toelichting op de discussie in het BAO hierover. Bij enkele
gemeenten in de regio Alkmaar is er nog discussie over de duur van het contract. In
Westfriesland hebben de gemeenten ingestemd met een contractduur van 6 jaar. Er is geen
aanleiding dit op dit moment ter discussie te stellen.
- Mevrouw Van de Pol stelt dat freeriders-gedrag in de toekomst moet worden voorkomen.
9. Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord-Holland Noord
(dossierhouders: Nederpelt, Tap en Struijlaart)
Op 7 juni a.s. vergadert het BAO. Belangrijk onderwerp ter bespreking is de Uitvoeringsagenda
Ambitiedocument 2040. Het gaat dan met namen om het verder operationaliseren van de projecten
uit het Ambitiedocument. De Westfriese dossierhouders stellen drie basisprincipes voor en doen
een voorstel voor een taakverdeling.
 Voorstel: in te stemmen met de voorgestelde Westfriese vertegenwoordiging in de
Uitvoeringsagenda Ambitiedocument 2040.
Opmerkingen:
- De heren Tap en Nederpelt geven een toelichting op het voorstel.
- Na enige discussie wordt het volgende afgesproken:
* Er wordt ingestemd met de opzet in het voorstel. Wel zullen de heren Tap, Nederpelt en
Struijlaart de vertegenwoordigers van de regio blijven. Zij zullen waar nodig collega’s in
positie brengen gelet op expertise of taakverdeling in de regio.
* De drie basisprincipes in het voorstel zullen worden ingediend bij het BAO. De lijst met namen
echter niet. Deze is voor intern gebruik.
* De drie vertegenwoordigers koppelen elke VVRE vergadering terug en zijn aanspreekbaar op
de wijze waarop medebestuurders worden betrokken.

Overig
10. Mededelingen / Informatie-uitwisseling
Stukken:
10. Memo mededelingen
Opmerkingen:
- De heer Tigges attendeert op de aandeelhoudersvergadering van de Gaskop op 21 juni as. en
roept iedere gemeente op om aanwezig te zijn. Het ambtelijk advies dat Medemblik hierover
heeft opgesteld zal worden toegezonden.
- De heer Knijn geeft een korte terugkoppeling van de regiobijeenkomst voor raadsleden op 31
mei jl. in Schouwburg het Park in Hoorn.
- De heer Knijn maakt melding van de provinciale bijeenkomst bevolkingsprognose op 2 juni. Bij
de provincie zal zonodig nog eens benadrukt worden dat Westfriesland géén krimpregio is.
- Desgevraagd wordt ingestemd met het verzoek van Hoorn en Medemblik om als regio
Westfriesland bij de provincie te bepleiten de spoorlijn Hoorn-Medemblik op de provinciale
monumentenlijst te plaatsen.
- De heer Tap roept op om in het vervolg bij het opstellen van gemeentelijke verordeningen zoveel
mogelijk regionaal samen te werken (bijv. Kwaliteit Vergunningsverlening Omgevingsrecht) ten
behoeve van efficiëntie en kracht uitstralen als regio.
- Relatiebijeenkomst 2017: het voorstel om aan te sluiten bij het initiatief van WBG om een
conferentie te organiseren ter stimulering van glasvezel wordt akkoord bevonden.
- Mevrouw Van de Pol geeft een toelichting op het memo over glasvezel dat is nagezonden op 31
mei. Afgesproken wordt hierover nu niet uitgebreid te spreken. Een voorstel zal worden
voorbereid voor de volgende vergadering op 20 juli a.s.
11. Rondvraag
- De heer Tap vraagt aandacht voor het benutten van (sport)evenementen voor regiopromotie. De
mogelijkheid doet zich voor een Iron Man Westfriesland te realiseren. De heer Tap wil graag de
volgende VVRE vergadering benutten voor een presentatie hierover.
- De heer Nederpelt geeft aan dat in Medemblik bij de behandeling van de Structuurschets nog
een motie is ingediend over economische bedrijvigheid. Deze zal worden verspreid.
- In het volgende VVRE overleg zal de regionale samenwerking in verband met de Omgevingswet
worden geagendeerd.
12. Sluiting.

