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Hoorn, 23 mei 2019

Geacht college,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
6 juni 2019 van 8.45 tot 11.30 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
1. Inloop

8.30 uur

2. Opening

8.45 uur

3. Verslag vorige vergadering
Stukken:
3 Conceptverslag VVRE 4 april 2019

8.50 uur

> Voorstel: vaststellen van het verslag

Ruimtelijke Ontwikkeling

dossierhouders Nootebos, Van Langen en Tap

4. Botsproeven Omgevingsverordening Noord-Holland
8.55 uur
In de VVRE-vergadering op 7 maart jl. was er een bestuurlijke botsproef over de
Omgevingsverordening. Op basis van stellingen is onder meer gesproken over denkrichtingen
over nieuwe provinciale regels over kleinschalige ontwikkelingen en landschappelijke regimes.
Afgesproken is om op 6 juni in de VVRE verder te praten over de stand van zaken. De heer
Ruijs zal een korte toelichting geven op de insteek die is gekozen in de concept
Omgevingsverordening en er wordt vooruitgeblikt op het bestuurlijk congres Omgevingsverordening op 13 juni en het vervolgproces.

> Voorstel: - kennis nemen van de informatie van de heer Ruijs
- gedachtewisseling over en kenbaar maken van wensen ten aanzien van de
Omgevingsverordening
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Bovenregionale samenwerking BAO

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

5. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN
9.25 uur
Op 7 juni is het BAO NHN gepland. Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te
wisselen en de inbreng te bespreken vanuit Westfriesland. Een nadere toelichting kan gegeven
worden door de dossierhouders, tevens de vertegenwoordigers van WF in het BAO.
Zoals afgesproken in het vorige VVRE-overleg zullen agendacommissie en WFvertegenwoordigers in het BAO een gedachtewisseling in het VVRE voorbereiden over de
structuur, vertegenwoordiging en terugkoppeling. Hiermee is inmiddels een start gemaakt.
Duidelijk is in ieder geval dat voor het BAO meer ruimte in de agenda moet worden
gereserveerd. In deze agenda is hieraan al uitvoering gegeven.
Stukken:
5 Agenda BAO 7 juni 2019 (wordt nagezonden)
> Voorstel: kennis nemen van de agenda van het BAO en informatieuitwisseling en afstemming
over de inbreng tijdens het BAO vanuit Westfriesland

Wonen

dossierhouders Van de Pol, Struijlaart, Van der Ven

6. Voorrang sociale woningbouw
9.55 uur
De regio Westfriesland heeft een regionaal woningverdeelsysteem en een regionale
huisvestingsverordening. Op grond van deze verordening beoordeelt een regionale
urgentiecommissie aanvragen voor voorrang op een sociale huurwoning. Deze verordening
moet eens in de vier jaar worden herzien. Voor juli 2019 moeten de gemeenten daarom een
nieuwe verordening vast stellen. De regiogemeenten hebben één afgestemd voorstel gemaakt
om de verordening te wijzigen.
Stukken:
6a Advies aan VVRE voor urgentieverordening
6b Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland 2019
> Voorstel:
1. In te stemmen met de Urgentieverordening 2019, waarvan de belangrijkste wijziging is
de procedure van toewijzing te wijzigen in directe bemiddeling.
2. De Urgentieverordening 2019, voor vaststelling aan te bieden aan uw gemeenteraad
7. Afhandeling bezwaarschriften urgentie wonen
10.10 uur
Sinds medio 2015 is het mogelijk om tegen een weigering van een urgentieverklaring bezwaar
in te dienen. Daarvoor bestond er een klachtenprocedure. De bezwaren worden behandeld
door de Regionale hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften o.g.v.
de Huisvestingsverordening (Rehab). Dat er tevredenheid is over de kwaliteit van de adviezen
van de Rehab, wil niet zeggen dat er geen verbetering mogelijk is in de werkwijze. Vanuit het
streven naar procesoptimalisatie, hogere klanttevredenheid en efficiencyvoordelen, worden
daarom enkele wijziging van de werkwijze voorgesteld.
Stukken:
7 Advies VVRE voorstel ambtelijk horen bezwaren urgentie
> Voorstel: In te stemmen met het invoeren van ambtelijk horen in het geval van
bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening.
dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

Duurzaamheid

8. Westfriese Energiestrategie (WES)
10.25 uur
Bureau Berenschot zal een presentatie geven over de eerste stappen in het formuleren van de
Westfriese Energiestrategie. De basis voor de Westfriese energiestrategie is het Westfries
Kompas. Hierin staan het fundament van Westfriesland beschreven en is het uitgangspunt voor
het formuleren van het Westfriese energiestrategie. U wordt geïnformeerd over de Westfriese
opgave in duurzame opwek in zon en wind tot 2030 met een doorkijk naar 2040.
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Doel van de Westfriese energiestrategie is het formuleren van een regionaal NHN bod waarin de
fundamenten van Westfriesland goed vertegenwoordigd zijn. Dit willen wij ook tijdens de
regionale raadsledenbijeenkomst op 19 juni bespreken. De invulling van die avond wordt
tijdens het VVRE besproken.
Stukken: geen
> Voorstel: Kennis nemen van de presentatie van bureau Berenschot en de agenda voor de
regionale raadsledenbijeenkomst op 19 juni
dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

Economie

9. Ontwikkelingsbedrijf NHN
10.55 uur
Op 7 juni a.s. is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Castricum. De stukken zijn
eerder rechtstreeks aan alle gemeenten verzonden. De agenda is bijgevoegd. Bij dit
agendapunt is er gelegenheid voor het uitwisselen / afstemmen van opvattingen.
Stukken:
9 Agenda AVA Ontwikkelingsbedrijf NHN
> Voorstel: Uitwisselen /afstemmen opvattingen in verband met de AVvA op 7 juni a.s.

Overig
10. Ingekomen/verzonden correspondentie
10a Brief aan wethouder Tap van bewonersgroep Oosterblokker 8 april
10b Brief aan wethouder Tap van bewonersgroep Oosterblokker 11 april 2019
10c Brief aan Colleges WF van wethouder Fit over Regatta Medemblik
10d Zienswijze regio WF op ontwerp-gebiedsplan Wieringermeer
10e Nieuwsbrief Lobby 20190411

11.10 uur

> Voorstel: de correspondentie voor kennis aannemen
11. Mededelingen/informatie-uitwisseling/ (inclusief Rondvraag)
11.15 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:
11 Memo Mededelingen VVRE 6 juni 2019
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
12. Sluiting.

11.30 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

