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Hoorn, 18 oktober 2018

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
1 november 2018 van 8.45 tot 11.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C011.

Agenda
1. Inloop

8.30 uur

2. Opening

8.45 uur

Bovenregionale samenwerking
3. Voorbereiding op agendapunt 4 (dossierh. Nederpelt, Heutink, Tap)
8.46 uur
Er zal (ambtelijk) een toelichting worden gegeven op de huidige bovenregionale rollen en taken
van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Tevens is er gelegenheid kort van gedachten te wisselen ter
voorbereiding op het gesprek met de directeur van het Ontwikkelingsbedrijf NHN, de heer M.
Pennink.
4. Ontwikkelingen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en verwachtingen vanuit
Westfriesland (dossierh. Nederpelt, Heutink, Tap)
9.15 uur
De Westfriese wethouders EZ hebben individueel periodiek overleg met de directeur van het
Ontwikkelingsbedrijf, de heer M. Pennink. Dit overleg wordt als positief ervaren. Toch bleek in
een eerder VVRE-overleg de behoefte om ook eens gezamenlijk met de heer Pennink in gesprek
te gaan over de regionale opvattingen, wensen en ambities. De heer Pennink heeft te kennen
hiertoe bereid te zijn.
Ter structurering van het overleg is een korte gespreksagenda bijgevoegd.
Stukken:
4a Gespreksagenda overleg VVRE en directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN
4b Meerjarenplan ONHN,
4c Jaarplan 2019
4d Ambitiedocument HbA 2040
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5. Evaluatie agendapunt 4
10.15 uur
Dit agendapunt biedt de gelegenheid voor een korte gezamenlijke terugblik op het gesprek met
de heer Pennink.

Organisatie / Overig
6. Verslag vorige vergadering
Stukken:
6 Conceptverslag VVRE 4 oktober 2018
> Voorstel: vaststellen van het verslag.

10.25 uur

7. Ingekomen/verzonden stukken
Stukken:
7 Overzicht dossierhouders VVRE per 4 oktober jl.

10.29 uur

8. Mededelingen/informatie-uitwisseling
10.30 uur
Bij dit agendapunt is er gelegenheid voor bestuurders elkaar desgewenst kort te informeren over
ontwikkelingen op de diverse dossiers c.q. navraag te doen over de voortgang.
Tijdens dit agendapunt zal de heer M. Winder, gemeentesecretaris van Opmeer, namens de
Adviescommissie Gemeentesecretarissen WF een toelichting geven op de visie van de commissie
over de uitvoering van het Ambitiedocument HbA 2040, het Pact van WF en daarmee
samenhangende capaciteitsvragen.
Stukken:
8 Memo Mededelingen 18 oktober 2018
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
9. Rondvraag

10.55 uur

10. Sluiting.

11.00 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

