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Hoorn, 22 november 2018

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
6 december 2018 van 8.45 tot 11.30 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C011.

Agenda
1. Inloop

8.30 uur

2. Opening

8.45 uur

Wonen

dossierhouders Van de Pol, Struijlaart, Van de Ven

3. Onderzoek Kwalitatieve Woningbehoefte WF
8.47 uur
De regio Westfriesland heeft opdracht gegeven tot een kwalitatief woningbehoefteonderzoek. De
resultaten zijn nu bekend en deze worden gepresenteerd. Het onderzoek is bedoeld als
onderlegger voor het kwalitatief maken van onze woningbouwprogrammering. Er is een voorstel
voorbereid om de programmering kwalitatief te maken, dit voorstel staat tevens op de
agenda. Door het onderzoeksbureau Atrivé zullen de resultaten van het onderzoek worden
gepresenteerd.
Stukken:
3a Advies Kwalitatief woningbehoefteonderzoek, november 2018
3b Rapport ‘Westfries Vooruitdenken en Tempo Maken’ (wordt nagezonden)
3c bijlage: Uitgangspunten kwalitatieve programmering (wordt nagezonden)
> Voorstel:
1. Kennis nemen van het kwalitatief woningbehoefteonderzoek ‘Westfries vooruitdenken en
tempo maken’;
2. Kennis nemen van de generieke beleidsuitgangspunten voor het kwalitatieve programma en
de ambtelijke werkgroep vragen dit nader uit te werken voor de VVRE van februari 2019;
3. Concreet aan de slag te gaan met de volgende aanbevelingen uit het onderzoek, te weten:
- Periodiek overleg organiseren tussen regio, gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties met als doel woningbouw te versnellen;
- De regionale woningbouwprogrammering in overleg met de provincie bij te stellen en uit
te breiden conform de aanbevelingen van Atrivé.
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Ruimtelijke Ontwikkeling /Duurzaamheid / Water
4. Plan van aanpak Deltaplan Ruimtelijke Klimaatadaptatie
9.25 uur
In 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen, als onderdeel van het
Deltaprogramma. Doel van dit plan is versnellen van het proces van ruimtelijke klimaatadaptatie,
zodat Nederland in 2050 geheel klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht ten aanzien van
de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen.
Uiterlijk in 2020 dient klimaatadaptief handelen in beleid en uitvoering te zijn verankerd.
Daarvoor is een aantal stappen nodig, die in een integraal proces binnen twee jaar moeten
worden gezet. Dat is een ambitieuze klus, die een beroep doet op ambtenaren, bestuurders en
raadsleden van verschillende beleidsterreinen en alle Westfriese gemeenten. In de
Structuurschets 2016 en tijdens het klimaatevent van 4 juli hebben de WF-gemeenten laten
weten dat men de opgave gezamenlijk wil aanpakken. Inmiddels is ambtelijk enig voorwerk
verricht. Het voorstel is een gezamenlijk plan van aanpak te maken, inclusief een overzicht van
de benodigde middelen om dit plan te realiseren. Door de heer Koos Brouwer, beleidsadviseur
Medemblik, zal een presentatie worden gegeven
Het onderwerp heeft raakvlakken met de thema’s RO, Duurzaamheid en Water. Voor een
efficiënte bestuurlijke begeleiding is het van belang duidelijk af te spreken wie de bestuurlijke
trekkers zijn bij dit onderwerp.
Stukken:
4 Advies Aanpak PvA Ruimtelijke adaptatie WF
> Voorstel:
1. Eén plan van aanpak ruimtelijke adaptatie voor de gehele regio Westfriesland op te
laten stellen;
2. Hiervoor de uitgangspunten volgens bijlage 2 bij dit advies te hanteren;
3. Afspraken over de bestuurlijke trekkers van het onderwerp ruimtelijke adaptatie te
(her)bevestigen.
Duurzaamheid
dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt
5. Regionale Energiestrategie voor Westfriese gemeenten
9.50 uur
Het Rijk komt naar verwachting in mei 2019 met een definitief klimaatakkoord. Hieruit vloeit
voort dat op het niveau Noord-Holland Noord een regionale energiestrategie moet worden
opgesteld. Voor een goede positionering als regio Westfriesland, maar ook als individuele
Westfriese gemeenten stellen de dossierhouders voor om eerst een WES op te stellen.
Ter toelichting zullen ambtelijk presentaties worden gegeven door de betrokken (boven)regionale
programmamanagers.
Stukken:
5 Advies Westfriese Energiestrategie, november 2018
> Voorstel:
1. Een Westfriese Energie Strategie (WES) op te stellen
2. Deze WES onderdeel te laten uitmaken van het proces om te komen tot een regionale
energiestrategie NHN (RES).

KORTE PAUZE

10.35 uur

Water

dossierhouders Luyckx, Van de Pol en Tap

6. Peilbesluit IJsselmeergebied
10.45 uur
In november 2017 is namens VVRE een zienswijze ingediend. Het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat heeft in juni 2018 de Nota van Antwoord uitgebracht. Naar aanleiding hiervan is
door de SED een memo opgesteld over deze nota en over het vervolgproces. De diverse
documentatie wordt op verzoek van de dossierhouders ter kennisneming geagendeerd.
Stukken:
6a Zienswijze VVRE over Peilbesluit IJsselmeergebied, november 2017
6b Nota van Antwoord behorende bij Peilbesluit IJsselmeergebied
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6c Memo SED over NvA Peilbesluit en vervolgproces
> Voorstel: De bijgevoegde documentatie over het Peilbesluit IJsselmeergebied voor
kennisgeving aannemen

Economie

dossierhouders Heutink, Nederpelt en Tap

7. Vervolg uitvoering Agenda Toerisme Westfriesland 2016-2019
10.55 uur
De heer Michel Bakelaar is per 1 september 2016 aangesteld als Toeristisch Coördinator
Westfriesland (tcwf). Zijn opdracht vanuit de Agenda Toerisme Westfriesland 2016-2019 had in
eerste instantie een looptijd van 1 september 2016 tot 1 augustus 2017. Dit is later verlengd tot
31 december 2018. In het bijgevoegde advies wordt door de dossierhouders een voorstel gedaan
voor het vervolg van de uitvoering van de Agenda Toerisme Westfriesland na 1 januari 2019.
Stukken:
7 Advies aan VVRE over vervolg uitvoering AT-WF, nov. 2018
> Voorstel:
1. De opdracht vanuit de Agenda Toerisme Westfriesland 2016-2019 op andere wijze te
vervolgen.
2. De verantwoordelijk dossierhouders te laten besluiten over de invulling van de
vervolgopdracht, met de gemeente Hoorn als opdrachtgever en financieel- administratief
verantwoordelijke gemeente.

Bovenregionale samenwerking
8. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN (dossierh. Nederpelt, Struijlaart, Tap) 11.10 uur
Op 7 december is het BAO NHN gepland. Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te
wisselen en de inbreng te bespreken vanuit Westfriesland.
Aan de orde is o.m. het onderwerp ‘arbeidsmigranten’. De Agendacommissie stelt voor hier
expliciet aandacht aan te besteden in het VVRE. De BAO-agenda en de stukken over
arbeidsmigranten zullen worden nagezonden. Een nadere toelichting kan gegeven worden door
de dossierhouders, tevens de vertegenwoordigers van WF in het BAO.
Stukken:
8a Verslag BAO 4 oktober 2018
8b Agenda BAO 7 december 2018 (wordt nagezonden)
8c rapportage Huisvesting buitenlandse werknemers + oplegger (wordt nagezonden)
> Voorstel: kennis nemen van de agenda van het BAO en informatieuitwisseling en afstemming
over de inbreng tijdens het BAO vanuit Westfriesland

Overig
9. Verslag vorige vergadering
Stukken:
9. Conceptverslag VVRE 1 november 2018
> Voorstel: vaststellen van het verslag.

11.35 uur

10. Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
10a Brief ONHN over bijdrage DMO HbA, 31 oktober 2018
10b Brief VVRE aan WBG over huisvesting arbeidsmigranten
10c Reactie GS op zienswijze VVRE over PRV
10d Uitnodiging voor Dag van de Jongerenparticipatie 25 februari 2019

11.40 uur

> Voorstel: voor kennisgeving aannemen
11. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
11.45 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.
Stukken:
Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

4/4

11 Memo Mededelingen VVRE 6 december 2018
11a Regionale afspraken RWK en bijdrage RA
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
12. Sluiting.

12.00 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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