Portefeuillehoudersoverleg VVRE/ Madivosa 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
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Conceptverslag gezamenlijk overleg pho Madivosa/VVRE 7 maart 2019
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling en dhr. J. Broeders (Drechterland),
dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), mw. M. van der Ven, dhr. B. Tap, dhr. S. Bashara en mw. K. Al Mobayed (Hoorn),
mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr. H. Nederpelt en dhr. Kuipers (Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), dhr.
B. Nootebos en mw. L. Groot (Stede Broec), dhr. T. de Smidt (secretariaat)
Tevens aanwezig: Mw. P. Taams (Hoorn) en dhr. M. Deen (projectleider TechniekPact WF, Haute Equipe)

Agenda
1. Opening
2. Bijdrage W7 aan het TechniekPact Westfriesland
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

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 in 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.
Opmerkingen:
-

Projectleider Marcel Deen van Haute-Equipe geeft een toelichting op het project en het concrete voorstel.
Hij beantwoordt vervolgens de vragen van de bestuurders.

-

De bijdrage van het bedrijfsleven is in natura. Dit is over het algemeen gebruikelijk.

-

Alle scholen in WF zijn betrokken/aangehaakt.

-

Ten aanzien van de financiering biedt de Regionale Educatieve Agenda geen soelaas. Dit is een overleg zonder
budget. Ook de Regionale Economische Agenda is geen optie. De middelen hiervoor zijn al aangewend.

-

Het belang van het project wordt door alle bestuurders ingezien. Koppeling van de financiering aan onderwijs is
minder gewenst. Hiervoor zijn bij de gemeenten geen middelen. Daarnaast zullen dan ook andere
beroepsgroepen (bijv. de zorg) bij de gemeenten gaan aankloppen.

-

De suggestie wordt gedaan dit project onder te brengen bij het Pact 2.0 WF. Hierover zal in de komende
maanden besluitvorming plaatsvinden. Dan zal ook bezien worden hoe dit Pact uit te voeren en welke financiën
daarvoor nodig zijn.

-

Opgemerkt wordt dat gelet op de ambities van de regio het vreemd zou overkomen als Westfriesland niet zou
meedoen. Geattendeerd wordt verder op het multipliereffect. Een substantieel deel van de middelen komt van
anderen dan de gemeenten.

-

De voorzitter concludeert dat alle aanwezige bestuurders zich kunnen vinden in het voorstel. Over de
financiering zal uiteraard nog nadere besluitvorming moeten plaatsvinden in de colleges en raden. Het project
moet één van de acties worden van het Pact 2.0

3. Rondvraag
Geen opmerkingen
4. Sluiting.

