Portefeuillehoudersoverleg Madivosa 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.
02. Conceptverslag pho Madivosa 2 november 2017
Aanwezig: mw. E. Deutekom (voorzitter, Opmeer), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. D. Luyckx
(Enkhuizen), dhr. S. Bashara en dhr. T. van Eijk (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), mw. J. Fit (Medemblik),
dhr. B. Nootebos (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij toegevoegd agendapunt ‘Regionale Omroep’ dhr. G. Laning (Hoorn)
Verhinderd: mw. N. Douw (Hoorn) en dhr. J. Munnik (Stede Broec)

Agenda
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
De vergadering stemt in met het verzoek van de voorzitter om de ‘regionale omroep’ als agendapunt toe te
voegen aan de agenda.

2.

Verslag Madivosa 12 oktober 2017
Stukken:
2. Conceptverslag Madivosa 12 oktober 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag.
Het verslag wordt na de volgende wijziging vastgesteld. Op pagina 2 bij agendapunt 5 (Regionale Agenda
Madivosa) onder Capaciteitsbehoefte inkoopstrategie: ‘De voorzitter attendeert…capaciteitsbehoefte voor
inkoopstrategie.’ wordt direct gevolgd door ‘waarin de projectleiders hebben aangegeven dat…’

3.

Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
3a Aanbiedingsbrief Vitale Verbindingen
3b Eindrapportage Vitale Verbindingen
> Voorstel: de documenten voor kennisgeving aannemen.
De documenten worden voor kennisgeving aangenomen.

Huisvesting ouderen
4.

dossierhouders Van Eijk en Luyckx

Regionale communicatie ‘Lekker blijven wonen in 2018’
Vanaf 2013 zijn de gemeenten Edam/Volendam, Heerhugowaard, Hoorn en Opmeer gezamenlijk gestart met
het project ‘Domotica op afstand dichtbij’. In 2015 hebben deze gemeenten, aangevuld met Stede Broec,
Enkhuizen en Drechterland, het project een tweede fase in laten gaan. In december 2017 loopt dit project af.
Deze gemeenten, aangevuld met Koggenland en Medemblik, adviseren om de opgestarte regionale
bewustwordingscampagne in 2018 voor te zetten.
Stukken:
4a Advies aan Madivosa over campagne ‘Lekker blijven wonen’
4b Bijlage Regionale communicatie Lekker blijven wonen 2018
4c Bijlage Resultaten 2017 Lekker blijven wonen
> Voorstel: voortzetten van de regionale bewustwordingscampagne ‘Lekker blijven wonen’ in 2018
Opmerkingen:
- De heer Van Eijk geeft een korte toelichting. De campagne richt zich op 3 pijlers nl. de communicatie, de
fysieke plekken en op de mensen die niet bekend zijn maar toch thuis blijven wonen.
- Er wordt met enthousiasme ingestemd met het voorstel. Ook Koggenland doet nu mee aan het project.

Regionale Omroep
5.

dossierhouder Fit

Regionale Omroep (toegevoegd agendapunt)
Nog dit jaar dient besluitvorming plaats te vinden in de Westfriese colleges.
De colleges hebben recent een brief ontvangen van Westfriesland TV inclusief een concept plan van aanpak.
Deze is nagezonden.
> Voorstel: kennis te nemen van de brief en het concept plan van aanpak van Westfriesland TV en
besluitvorming af te stemmen.
Opmerkingen:
- Er wordt kennis genomen van de brief en het concept plan van aanpak van Westfriesland TV.
Mevrouw Deutekom informeert de leden van de vergadering over de stand van zaken.
De 7 Westfriese gemeenten moeten voor 18 januari 2018 aan het Commissariaat van de Media
bevestigen met welke partij zij akkoord gaan als streekomroep. De raden hebben inmiddels ingestemd
met WEEFF.
- De heer Laning geeft een nadere toelichting op recente ontwikkelingen.
- Na een korte bespreking wordt vastgesteld dat er geen reden is om het traject wat is ingezet met WEEFF
te wijzigen. De raden hebben al ingestemd met WEEFF. Er is natuurlijk wel ruimte voor beide partijen om
het gesprek met elkaar aan te gaan en de samenwerking op te zoeken, maar WEEFF is onze partner.
- Afgesproken wordt een gezamenlijke reactie te sturen naar beide partijen waarin de 7 Westfriese
gemeenten hun standpunt aangeven en de wens uiten dat beide partijen de samenwerking zoeken om te
komen tot één krachtige regionale omroep. Mevrouw Fit neemt hiertoe als dossierhouder het initiatief. De
reactie zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van het Madivosa waarna deze definitief
verzonden zal worden.

Overig
6.

Rondvraag
Subsidieaanvraag Taalslag ROC
- Mevrouw Fit geeft een korte toelichting. De subsidieaanvraag is inmiddels al ingediend. Dit moest voor 1
november 2017.

7.

Sluiting

