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.
03. Conceptverslag pho VVRE 1 november 2018
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling (Drechterland), dhr. B. Tap (Hoorn), mw. C. van
de Pol (Koggenland), dhr. H. Nederpelt (Medemblik), dhr. B. Beemster en dhr. A. Kalthoff (Opmeer), dhr. B.
Nootebos en dhr. N. Slagter (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: vanaf agendapunt 3 mw. P. Taams (Hoorn), bij agendapunt 4 dhr. M. Pennink
(Ontwikkelingsbedrijf NHN), bij agendapunt 8 dhr. F. Mencke (Adviescommissie Gemeentesecretarissen) en M. van
der Horst (Hoorn)
Verhinderd: mw. E. Heutink (Enkhuizen)

Agenda/Organisatie
1. Inloop
2. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

Bovenregionale samenwerking
3. Voorbereiding op agendapunt 4 (dossierhouders Nederpelt, Heutink, Tap)
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.
Opmerkingen:
- Op verzoek van de dossierhouders schetst mevrouw Taams aan de hand van een overzicht de samenhang
tussen de verschillende bovenregionale samenwerkingsverbanden en daarbij behorende agenda’s en
programma’s, met name de positie van het Ontwikkelingsbedrijf NHN daarin.
- Na een korte gedachtewisseling over het gepresenteerde overzicht worden afspraken gemaakt over de wijze
waarop het gesprek met de heer Pennink zal worden aangegaan.
4. Ontwikkelingen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en verwachtingen vanuit Westfriesland
(dossierhouders Nederpelt, Heutink, Tap)
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.
Stukken:
4a Gespreksagenda overleg VVRE en directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN
4b Meerjarenplan ONHN
4c Jaarplan 2019
4d Ambitiedocument HbA 2040
Opmerkingen:
- De bestuurders spreken hun zorgen uit over de huidige workload van het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
Het Ontwikkelingsbedrijf is betrokken bij tal van projecten, initiatieven en samenwerkingsverbanden. De
vraag is of de span of control nog beheersbaar is.
Het Ontwikkelingsbedrijf is een uitvoerende organisatie. De vraag is of de scheiding tussen uitvoering en
beleid/regie voldoende geborgd is. Voorkomen moet worden dat de rolverdeling tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer diffuus wordt.
- Bestuurders constateren regelmatig bij ondernemers en raadsleden onbekendheid en of twijfels over de
activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf en de betekenis hiervan specifiek ten behoeve van Westfriesland. Dit
sentiment moet ten positieve gekeerd worden. De bestuurders doen de suggestie om Westfriesland prominenter
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en vaker in de nieuwsbrieven en andere communicatieve uitingen mee te nemen.
Opgemerkt wordt dat in Enkhuizen en Stede Broec het Ambitiedocument HbA niet is vastgesteld in de colleges.
De heer Pennink merkt op dat hetgeen door de bestuurders naar voren is gebracht, over het algemeen
herkenbaar is. In de praktijk is gebleken dat in de nieuwe structuur van het BAO, gemeenten en provincie ook
werkzaamheden neerleggen bij het Ontwikkelingsbedrijf die verder gaan dan de aan hen verleende opdracht.
Als gevolg van de dienstverleningsopdracht is zo nu en dan sprake van hybride situaties tijdens de uitvoering
die raken aan beleid. Een voorbeeld is de betrokkenheid van het Ontwikkelingsbedrijf bij het dossier ‘huisvesting
buitenlandse werknemers en de woningbouwlobby. Daarnaast doen zich regelmatig kansen voor ten behoeve
van de regio waarbij het gewenst is snel te schakelen om deze kansen ook daadwerkelijk te pakken (Wind op
Zee, de datacenters, Invest NL).
Met het Ambitiedocument en het bijbehorende Uitvoeringsplan heeft het BAO zichzelf een andere rol
aangenomen die verder strekt dan afstemmingsorgaan. Met het Ambitiedocument en het Uitvoeringsplan zijn
hoge verwachtingen gewekt die maken dat er nog extra aandacht besteed moet worden aan de
organisatiestructuur en opdrachtverlening. Als voorbeeld noemt de heer Pennink het vervolg van het recente
lobbydocument wonen; ambtelijk ligt er een opdracht maar gebleken is dat binnen een aantal gemeenten men
het nog niet eens is over de inhoud van deze opdracht.
De heer Pennink geeft een toelichting op de huidige stand van zaken rondom de DMO Holland boven
Amsterdam. Hoewel effectief van start sinds mei 2018, zijn de eerste resultaten mooi maar ook nog in een
stadium van opbouw. Hij benadrukt het belang van successen vieren en elkaar goed vasthouden in deze.
De VVRE bestuurders geven aan dat, gekeken naar de huidige financiële bijdrage van de regio aan de DMO
Holland boven Amsterdam, in de regio het gevoel leeft dat de regio onvoldoende terugkrijgt voor deze bijdrage.
De heer Pennink erkent dat er aanloopproblemen geweest zijn. DMO Holland boven Amsterdam is gestart met
de helft van het bij aanvang ingeschatte budget. In die zin heeft het bedrijfsleven het sterk laten afweten. Ook
de samenwerking en communicatie met de regio’s verliep in eerste instantie niet goed. Daar wordt nu aan
gewerkt. Hij stipt ook aan dat destinatiemarketing nadrukkelijk niet hetzelfde is als citymarketing. Onderkend
moet worden dat dit heeft meegespeeld met de afzet van pakketten aan ondernemers. Citymarketeers dienen
een ander belang. Hij geeft de bestuurders mee dat voor de toekomst van de DMO Holland boven Amsterdam
gemeenten extra aandacht moeten hebben voor de rol en bijdrage van het bedrijfsleven aan de DMO, zowel
financieel als op het gebied van samenwerking.
De heer Pennink benadrukt nog eens dat de scoop van het Ontwikkelingsbedrijf ligt op Noord-Holland Noord als
geheel. Hij ontkent dat Westfriesland minder de aandacht krijgt dan de andere twee regio’s. Wat momenteel
ontbreekt is een extra icoon – naast Seed Valley - waarmee Westfriesland de markt op kan en aandacht kan
trekken. Hij doet de suggestie gezamenlijk te komen tot een dergelijk extra icoon.
De heer Pennink sluit af met de opmerking dat hij hoopt een goed antwoord te hebben gegeven op de vragen
en opmerkingen van de VVRE bestuurders. Hij vraagt de bestuurders aandacht te hebben voor een duidelijke
organisatiestructuur en besluitvormingsproces in het BAO. Dit is van groot belang voor de samenwerking met
het Ontwikkelingsbedrijf en de werkzaamheden die het Ontwikkelingsbedrijf uitvoert in de regio’s.
De heer Slagter doet de suggestie bovenregionaal een ‘potje’ te realiseren vooruitlopend op politieke
besluitvorming wat gebruikt kan worden voor innovatieve projecten waar nog geen besluitvorming op heeft
plaatsgevonden.
De voorzitter dankt de heer Pennink voor het open en constructieve gesprek dat is gevoerd.

5. Evaluatie agendapunt 4
Opmerkingen:
- Afgesproken wordt de ontwikkelingen goed met elkaar te blijven volgen en te bezien of het zinvol is de heer
Pennink over een half jaar wederom uit te nodigen.
- De suggestie van de heer Pennink om een extra icoon te kiezen wordt positief ontvangen. Een nieuw
icoonproject kan qua marketing veel betekenen voor Westfriesland. Dit is belangrijk ‘huiswerk’ voor de
gemeenten. Hierin moet ook verbinding worden gezocht met het Pact 2.0.

Organisatie/overig
6. Verslag vorige vergadering
Stukken:
6 Conceptverslag VVRE 4 oktober 2018
> Voorstel: vaststellen van het verslag.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

7. Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
7 Overzicht dossierhouders VVRE per 4 oktober jl.
Ter kennisgeving aangenomen.
8. Mededelingen/Informatie-uitwisseling
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.
De heer F. Mencke is namens de adviescommissie Gemeentesecretarissen aanwezig voor een toelichting op de visie
van de commissie over de uitvoering van het Ambitiedocument HbA 2040, Westfriesland Pact door (Pact 2.0) en de
daarmee samenhangende capaciteitsvragen.
Opmerkingen:
- De heer Mencke geeft aan dat in de Adviescommissie overeen is gekomen eerst alle capaciteit zowel ambtelijk
als bestuurlijk in te zetten op het Pact van Westfriesland. Ook de regio’s Alkmaar en de Kop van Noord-Holland
doorlopen een dergelijk proces. Dit houdt niet in dat de Adviescommissie niet aan de slag zou willen met het
Ambitiedocument, maar de focus ligt nu eerst op het proces richting een ‘Pact 2.0’. Het Ambitiedocument zal
hierbij wel als input dienen.
- De heer Nederpelt attendeert op het feit dat het Ambitiedocument inmiddels bestuurlijk is vastgesteld in 16
gemeenten en dat de organisatiestructuur en de thema’s die hierin benoemd zijn ook goed bovenregionaal
georganiseerd moeten worden. Tevens wijst hij op de synergievoordelen die ‘we’ als regio kunnen hebben bij
bovenregionale samenwerking.
Als reactie hierop benadrukt de heer Mencke dat de Adviescommissie wel degelijk bezig is om het ambtelijk
opdrachtgeverschap te organiseren voor het Ambitiedocument.
- De heer Tap spreekt het vertrouwen uit dat de thema’s in het Ambitiedocument voor het grootste gedeelte
overeen zullen komen met de onderwerpen in het Pact van Westfriesland.
- Over de Regionale Energie Strategie (RES): het programmamanagement is inmiddels ingevuld door het
aantrekken van twee programmamanagers. De raden zullen als bestuurlijk opdrachtgever fungeren.
- De heer Van der Horst schuift aan voor een korte toelichting op de interactieve bijeenkomst op 23 november
a.s. met de maatschappelijke partners over het Pact van Westfriesland en de rol van de dossierhouders in deze.
Vastgesteld wordt dat de betrokken dossierhouders inmiddels voldoende aangehaakt zijn om een constructieve
bijdrage te leveren aan de bijeenkomst.
De heer Nederpelt geeft aan positief verrast te zijn dat nu vanuit de inhoud ook de ondernemers worden
betrokken bij dit proces.
Overige mededelingen:
- De heer Tap vraagt aandacht voor Invest-NL, een nieuwe ontwikkelings- en investeringsinstelling voor
investeringssponsors en projecteigenaren. Invest-NL gaat bijdragen aan het financieren van maatschappelijke
transitieopgaven door investeringen op gebieden als energie, verduurzaming, mobiliteit, maatschappelijke
domeinen etc. Hij geeft een korte toelichting op hoe dit naar voren is gekomen en wat dit inhoudt.
Concrete vraag vanuit de provincie en de MRA is of Westfriesland bereid is bij te dragen aan het aanstellen van
een kwartiermaker. Dit zou vanuit de beschikbare middelen in de REA bekostigd kunnen worden.
De bestuurders VVRE stemmen hiermee in.
- Mevrouw Van de Pol informeert de VVRE bestuurders dat binnenkort wordt aangevangen met het aanleggen
van glasvezel in heel Koggenland.
9. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting

