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Hoorn, 21 februari 2019
Geacht college,
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE nodig ik u hierbij
uit voor het gezamenlijke overleg Madivosa/VVRE op 7 maart a.s. van 12.00 tot 12.45 uur, in het
stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C010.
Voorafgaand aan dit overleg is er een reguliere vergadering van het VVRE tot 11.50 uur.
Uitnodiging, agenda en stukken zullen op de gebruikelijke wijze worden verspreid.
Aansluitend aan het overleg is er in het gemeentehuis van Drechterland, Hoogkarspel, een
bijeenkomst van het Madivosa. Deze bijeenkomst start voor bestuurders om 13.15 uur. De
uitnodiging hiervoor en het programma zullen apart worden verspreid.
Gelet op het tijdsstip van het gezamenlijke overleg Madivosa/VVRE is er gelegenheid een
eenvoudige lunch te gebruiken. In verband hiermee verzoek ik u het secretariaat te laten weten of
u aanwezig zult zijn (d.smink@hoorn.nl).
De agenda voor het gezamenlijke overleg luidt als volgt:

1. Opening

12.00 uur

2. Bijdrage W7 aan het TechniekPact Westfriesland

12.05 uur

Vanuit de thema’s economie (dossierhouders Heutink, Nederpelt en Tap) en onderwijs (dossierhouders
Bashara en Kuipers) wordt aandacht gevraagd voor het project TechniekPact Westfriesland.
Toelichting:
Alle technieksectoren in Nederland kampen met groeiende tekorten aan breed opgeleide vakkrachten.
Er zijn al diverse initiatieven opgezet om de instroom in de technische opleidingen te vergroten, te
verbreden, te versterken en de verdiepen. Ook in en om West-Friesland wordt stevig ingezet op het
versterken van de technische opleidingen en nu dus ook (eindelijk) met een stevige regeling voor het
vmbo. Deze Sterk Techniek Onderwijs regeling (STO) omvat ruim 400 miljoen voor het vmbo in de
komende vier jaar. Dat biedt ook kansen voor de regio West-Friesland. Hiervoor wordt een aanvraag
ingediend bij het ministerie van € 5.6 miljoen.
Het project TechniekPact West-Friesland stelt zich ten doel om in de periode 2020-2024:
- de vmbo techniekopleidingen inhoudelijk te actualiseren, te verbreden en te versterken;
- de vmbo techniekopleidingen breder te ontsluiten;
- de publiek-private samenwerking met alle onderwijsinstellingen, regionale overheden en het
regionale bedrijfsleven in de regio West-Friesland verder uit te bouwen en te borgen
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Aan de WF7 wordt voor een periode van vier jaar een gezamenlijke bijdrage aan cofinanciering
gevraagd van € 67.750 per jaar te verdelen naar rato van het aantal inwoners.
Projectleider Marcel Deen van Haute-Equipe zal een toelichtende presentatie geven.

Stukken:
2 Advies Cofinanciering TechniekPact Westfriesland
> Voorstel:
1. In te stemmen met het verzoek aan de Westfriese gemeenten om door middel
van cofinanciering een bedrag van € 275.000 bij te dragen aan het project
TechniekPact West-Friesland. Dit bedrag is te verdelen over een periode van vier
jaar en zal naar rato van het aantal inwoners per 1/1/2018 omgeslagen worden
naar de zeven gemeenten.
2. Uiterlijk 31 maart 2019 een intentieverklaring af te geven gericht aan de
aanvrager en penvoerder waarin opgenomen dat de Westfriese gemeente de
intentie uitspreken om aan de gevraagde cofinanciering tegemoet te komen. Deze
intentieverklaring af te geven onder de voorwaarde dat ook het bedrijfsleven,
waarmee niet bedoeld de opleidingsbedrijven, bijdraagt aan het project.
Vervolgens zullen aanvrager en penvoerder uiterlijk na de begrotingsbehandeling
2019 geïnformeerd worden over een definitieve cofinanciering zoals verzocht.
3. De ambtelijke opdrachtgevers een O&A werkgroep opdracht te geven te werken
aan een beleidsvoorstel hoe de Westfriese gemeenten om willen gaan met
verzoeken om cofinanciering van onderwijsprojecten die gebaseerd worden op een
PPS constructie waarin de triple helix samenwerken. Dit, vooruitlopend op een
bredere O&A agenda in het kader van het Pact 2.0.
3. Rondvraag

12.40 uur

4. Sluiting.

12.45 uur

Met vriendelijke groet,
Tom de Smidt
Secretaris Madivosa/VVRE
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