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.
Conceptverslag pho VVRE 7 juni 2018
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling en dhr. J. Broeders (Drechterland), dhr. E.
Struijlaart (Enkhuizen), dhr. B. Tap en mw. M. van der Ven (Hoorn), mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr. H.
Nederpelt en mw. A. van Langen (Medemblik), dhr. B. Beemster en dhr. A. Kalthoff (Opmeer), dhr. N. Slagter en
dhr. B. Nootebos (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)

Agenda/Organisatie
1.

Opening
De heer Bashara, per collegebesluit aangewezen als voorzitter van de VVRE, opent deze eerste vergadering
in de nieuwe bestuursperiode. In de gemeenschappelijke regeling ‘Ondersteuning regionale bestuurlijke
samenwerking Westfriesland’ is afgesproken dat Hoorn als centrumgemeente zorg draagt voor het
voorzitterschap van de regionale bestuurlijke overleggen VVRE, Madivosa en ABZ.
De heer Tap maakt van de gelegenheid gebruik alle bestuurders te attenderen op de Structuurschets
Westfriesland. De Structuurschets is in de afgelopen bestuursperiode vastgesteld in de colleges en de raden
en vormt de basis van de regionale samenwerking binnen de VVRE.

2.

Kennismaking (nieuwe) portefeuillehouders
De bestuurders van alle gemeenten stellen zich kort voor en informeren elkaar over de inhoud van hun
portefeuille in hun eigen gemeente.

3.

Inleiding op de VVRE
De secretaris van de VVRE, de heer De Smidt, geeft in een presentatie een korte toelichting op de rol, positie
en werkwijze van het portefeuillehoudersoverleg VVRE. Na de presentatie wordt er ingegaan op vragen.
- De leden van de VVRE nemen kennis van de presentatie en de antwoorden op de gestelde vragen.
- Geconstateerd wordt er een spanningsveld blijft tussen de wens tot een zo kort mogelijke doorlooptijd
enerzijds en voldoende tijd voor behandeling in de colleges anderzijds.
- De agendacommissie zal voor een volgende vergadering bezien op welke wijze de raden nog beter
geïnformeerd kunnen worden over de onderwerpen en afspraken in het VVRE.
- De presentatie van de secretaris zal worden toegevoegd aan het verslag.

4.

Vaststellen dossierhouders VVRE
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.
Stukken:
4. Overzicht dossierhouders VVRE, mei 2018
Opmerkingen:
- De bestuurders nemen het overzicht met de taakverdeling in de vorige bestuursperiode door en stellen
gezamenlijk de dossierhouders vast voor deze bestuursperiode.
- Bij (nagenoeg) ieder onderdeel wordt in ieder geval een bestuurder uit de gemeente Hoorn, een
bestuurder uit de SED-gemeenten én een bestuurder uit de KOM-gemeenten als dossierhouder
aangewezen.
- In de vorige bestuursperiode is afgesproken de RUD als vast bespreekthema op de agenda te plaatsen.
Het is derhalve raadzaam dat er vanuit de Westfriese gemeenten een bestuurder zich kandidaat zal stellen
voor deelname in het AB van de RUD.
- Een overzicht van deze verdeling – voor sommige onderdelen is namelijk nog afstemming nodig – zal
worden toegevoegd aan het verslag. Definitieve afspraken zullen worden gemaakt in het volgende overleg.

5.

Samenwerking Westfriesland
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.
Opmerkingen:
- In verband met tijdgebrek is dit agendapunt verplaatst naar de volgende VVRE-vergadering.

6.

Actualiteiten/Mededelingen
- 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.
Stukken:
6. Voorstel aan VVRE inzake Omgevingsvisie NH 2050, mei 2018
Opmerkingen:
- De heer Tap geeft een korte toelichting op het voorstel. Ook informeert hij de bestuurders van de VVRE
over de inhoud van het extra BAO van 1 juni jl.
- Provinciale Staten willen voor de verkiezingen de besluitvorming van de Omgevingsvisie hebben afgerond.
Op 18 juni zal de visie door de provincie ter inzage worden gelegd. In verband met in ieder geval een
gezamenlijke Westfriese zienswijze op de omgevingsvisie en de strakke tijdsplanning wordt afgesproken
een extra VVRE-vergadering in te plannen op 5 juli a.s.
- De heer Tap attendeert de leden van de VVRE op het feit dat er na de afspraken en afstemming tijdens
het extra overleg van 5 juli géén ruimte meer is voor aanpassingen of discussie, in verband met de
termijn voor het indienen van een zienswijze. De benodigde stukken voor een goede ambtelijke
voorbereiding zullen daarom zo snel mogelijk worden verspreid. Er wordt naar gestreefd een gezamenlijke
zienswijze op te stellen op NHN-niveau, namens 18 gemeenten.

-

Regiodeals
De mogelijkheden worden bezien of Westfriesland actie kan ondernemen op het IBP-thema ‘economische
dynamiek en innovatie’. Toelichting ter vergadering.
Opmerkingen:
- In verband met tijdgebrek is dit agendapunt verplaatst naar de VVRE vergadering van 19 juli a.s.
- Afstemming hotel accommodaties
De heer Tap maakt in het kader van regionale afstemming melding van twee plannen voor extra
hotelaccommodatie. Het betreft een plan dat voorziet in transformatie van de Grote Kerk, Kerkplein in Hoorn
naar een horecaconcept bestaande uit hotel, bar en restaurant. Het andere plan betreft het realiseren
van hotelaccommodatie in een voormalig bankgebouw op de Roode Steen. Hij zal hierover ook mededeling
doen in het BAO NHN.
7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting

