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Hoorn, 24 mei 2018
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
7 juni 2018 van 10.10 tot 12.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, C011.
Dit is de eerste vergadering van het VVRE in de nieuwe bestuursperiode 2018-2022. Deze
vergadering staat vooral in het teken van kennismaking en overdracht.
Voorafgaand aan dit overleg vindt van 9.30 uur tot 10.00 uur in de B&W-kamer van het stadhuis
de ondertekening plaats van het ‘regionale convenant werklocaties Westfriesland’ door de
wethouders EZ en de gedeputeerde EZ, de heer J. Bond, in aanwezigheid van de pers en leden
van de ambtelijke projectgroep Bedrijventerreinen.

Voor het overleg VVRE wordt de volgende agenda voorgesteld:
1.

Opening door de voorzitter

10.10 uur

2.

Kennismaking (nieuwe) portefeuillehouders

10.15 uur

3.

Inleiding op de VVRE
De secretaris van de VVRE, de heer T. de Smidt, geeft een korte toelichting
op de rol, positie en werkwijze van het portefeuillehoudersoverleg VVRE

10.45 uur

4.

Vaststellen dossierhouders VVRE
11.00 uur
De VVRE werkt met bestuurlijke trekkers op de verschillende thema’s en
projecten. Het is van belang gezamenlijk te bepalen wie voor welk onderdeel
als dossierhouders gaan optreden.
Bijgevoegd is een overzicht met de taakverdeling in de vorige bestuursperiode.
4. Overzicht dossierhouders VVRE, mei 2018

5.

Samenwerking Westfriesland
11.20 uur
Onder verantwoordelijkheid van de afdelingshoofden VVRE wordt een korte
toelichting gegeven op de regionale samenwerking op dit moment en worden
suggesties gedaan met betrekking tot de komende bestuursperiode.
De Agendacommissie stelt voor het eerstkomende VVRE-overleg geheel te
wijden aan dit onderwerp.
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6.

Actualiteiten/Mededelingen
11.35 uur
- Omgevingsvisie NH 2050
GS NH heeft de Omgevingsvisie vrijgegeven voor behandeling in de commissie
RW op 28 mei. Medio juni wordt de visie ter inzage gelegd. Op 1 juni is er een extra
vergadering van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN over dit onderwerp in
aanwezigheid van gedeputeerde Geldhof. Ter informatie is een memo bijgevoegd
van de dossierhouders Tap en Nootebos.
6. Voorstel aan VVRE inzake Omgevingsvisie NH 2050, mei 2018
- Regiodeals
De mogelijkheden worden bezien of Westfriesland actie kan ondernemen op het
IBP-thema ‘economische dynamiek en innovatie’. Toelichting ter vergadering

7.

Rondvraag

11.55 uur

8.

Sluiting

12.00 uur

Volgende vergadering VVRE:
•
19 juli 2018

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg VVRE
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