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 7 september 2017
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling (Drechterland), dhr. D. Luyckx (Enkhuizen),
dhr. B. Tap en dhr. T. van Eijk (Hoorn), mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr. H. Tigges (Medemblik),
mw. E. Deutekom (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. K. Brouwer (Medemblik)
Verhinderd: dhr. E. Struijlaart (Enkhuizen), dhr. K. Knijn (Koggenland), dhr. H. Nederpelt (Medemblik) en
dhr. H. Stoker (Opmeer)

Agenda/Organisatie
1.

Inloop

2.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

3.

Verslag vergadering 20 juli 2017
Stukken:
3. Conceptverslag VVRE 20 juli 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van agendapunt 10 (Next Generation Acces / Snel internet) informeert mw. Deutekom naar
het vervolg. Mw. Van de Pol geeft een korte toelichting op de besluitvorming tijdens de vorige vergadering.
Vervolgactie zal niet regionaal maar per gemeente plaatsvinden.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
4. Overzicht ingekomen en verzonden stukken
> Voorstel: behandeling stukken conform advies in overzicht
De stukken worden, conform voorstel, voor kennisgeving aangenomen.

5.

Mededelingen / informatie-uitwisseling
Stukken:
5. Memo mededelingen
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele
ontwikkelingen diverse dossiers.
Opmerkingen:
Westfrisiaweg N23: de voorzitter meldt dat de brief aan de provincie namens de VVRE over
beheer/onderhoud van de N23 (nog) niet is verzonden. De dossierhouders stellen voor eerst het
overleg met de provincie af te wachten. Hiermee wordt ingestemd.
De heer Tap attendeert op het ‘Grote Werkfestival’ op 2 oktober a.s. De dossierhouders stellen voor bij
het ‘Grote Goede Doel Diner’ voor Westfriesland een of twee tafels te reserveren. De vergadering
stemt hier van harte mee in. Over de concrete invulling zal onder verantwoordelijkheid van de
dossierhouders nog nader worden gecommuniceerd.
De heer Besseling deelt mede dat door het Noord-Hollands Dagblad aan de drie SED-gemeenten is
gevraagd naar hun opvatting over de mogelijke uitbreiding van vliegveld Lelystad. Hij stelt voor
hierover regionaal een standpunt in te nemen en de bestuurlijke coördinatie hiervan te leggen bij
wethouder Bashara in verband met de relatie MIRT/Corridor studie A7. De vergadering stemt hiermee
in. Wethouder Bashara zal op basis van eerder ingenomen opvattingen in diverse beleidsstukken een
statement voorbereiden en dit ter fiattering voorleggen aan de wethouders VVRE.

-

-

De heer Tap meldt dat in het BAO NHN van vanmiddag o.a. wordt gesproken over het
discussiedocument Omgevingsvisie Noord-Holland. Hij geeft een korte toelichting. Hij zal namens
de regio melden dat Westfriesland zich goed kan vinden in de concepttekst van dit document.
Namens de heer Nederpelt meldt de heer Tap de volgende aspecten over Greenport NHN: de verhuizing
van Greenport naar de Blauwe Berg in Hoorn, het bezoek van leden van de 2 e kamer wordt uitgesteld
naar het eerste kwartaal in 2018 en recent is er weer een nieuwsbrief verschenen.

Ondernemende regio

dossierhouders Nederpelt en Tap

De heer Bashara verlaat tijdelijk de vergadering. De heer Nootebos neemt het voorzitterschap over.
6.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (dossierhouders: allen)
Bijgevoegd zijn de gecorrigeerde versies van Jaarplan en Activiteitenplan 2018. 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
Opmerkingen:
De heer Tap geeft aan dat hij namens de regio vanmiddag in het BAO NHN zal melden dat
Westfriesland kan instemmen met het Jaarplan 2018, maar dat Westfriesland nog niet helemaal
tevreden is. Aandacht is nog gewenst voor formalisering samenwerking met het bedrijfsleven en
onderwijs, een meer evenredige verdeling van inzet over de regio’s en meer scherpte in de activiteiten
voor WF in het Activiteitenplan (SMART formuleren). De drie vertegenwoordigers van Westfriesland in
het BAO NHN zullen op korte termijn nog een gesprek hebben met de directeur van het
Ontwikkelingsbedrijf. Dan zal er ook aandacht zijn voor een gewenste evenwichtige vertaling van
initiatieven uit de diverse regio’s naar het algemene activiteitenprogramma van het
Ontwikkelingsbedrijf.
De vergadering kan zich vinden in de voorgenomen opstelling van de heer Tap tijdens het komende
BAO NHN.

Water/Infrastructuur
7.

dossierhouders Stoker en Schuitemaker

Uitwerking Bestuursakkoord Water
In het kader van het Bestuursakkoord Water zijn onder verantwoordelijkheid van de dossierhouders drie
voorstellen voorbereid. Bespreking is van belang in de aanloop naar het bestuurlijk overleg van de gehele
regio Noorderkwartier op 29 september a.s.
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
samenwerkingsregio WF in te stemmen met de visie tijdens het Bestuurlijk
Overleg Samenwerking Waterketen Noorderkwartier op 29 september 2017.
Opmerkingen:
De heer Schuitemaker leidt kort het onderwerp in en geeft vervolgens het woord aan de heer Brouwer.
De heer Brouwer geeft een presentatie/toelichting op de uitgebrachte adviezen. Uit de presentatie
komt naar voren dat dat de regionale samenwerking zeer succesvol is gebleken en dat substantiële
kostenbesparingen konden worden gerealiseerd, d.w.z. door de samenwerking konden de
kostenstijgingen beperkt blijven.
De voorzitter concludeert dat de voorstellen a t/m c kunnen rekenen op de instemming van de
Westfriese Gemeenten.
De heer Van Eijk attendeert op het feit dat de VVRE geen besluitvormend orgaan is. Eventuele
financiële consequenties zullen lokaal geborgd moeten worden.
De heer Bashara neemt het voorzitterschap weer over van de heer Nootebos.

Overig
8.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9.

Sluiting

