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Hoorn, 20 juni 2019

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
4 juli 2019 van 8.45 tot 11.00 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 6 juni 2019

8.50 uur

> Voorstel: vaststellen van het verslag
dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

Economie

4. Introductie van de app ‘Gouden Eeuw’
8.55 uur
Tino Kerdijk van het bedrijf Druktemakers en opdrachtnemer voor de productie en het
vermarkten van de Gouden Eeuw app zal de Gouden Eeuw app presenteren en informatie
verschaffen over de te verwachten lanceringsdatum.
> Voorstel: Kennis nemen van de presentatie
5. Herbestemming REA-gelden
9.15 uur
De uitvoering van de REA loopt tegen het einde aan van de looptijd. Aan het begin van het
laatste programmajaar was er een totaalbudget te besteden van € 271.856,- bestaande uit de
nieuwe jaarschijf 2019 en het restant uit de voorgaande periode. Rekening houdend met de
reserveringen voor de GreenPort NHN en Invest MRA en het vervallen van het project ‘te
verwachten onderbesteding op begrote bedragen voor de eindevaluatie en netwerkopbouw’ is
er een bedrag van ca. € 110.000,- her te bestemmen.
Om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te besteden in de resterende periode is in het
bestuurlijk vooroverleg een voorstel met ruimtevragers voorgelegd aan de wethouders Tap en
Nederpelt wat nu na een positief advies hierop aan de VVRE wordt voorgelegd.
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In de bijlage treft u ter informatie ook de halfjaarrapportage aan met betrekking tot de lopende
projecten. Daarnaast is er in juni een start gemaakt met de opdrachtverlening voor de
eindmeting van de REA door I&O Research die aan het einde van het jaar gereed zal zijn.
Stukken:
5a Voorstel Herbestemming REA-gelden
5b Halfjaarrapportage REA (volgt spoedig)
> Voorstel:
1. Instemmen met voorgestelde herbestemming van middelen voor:
- De GoudenEeuw App
- Het TechniekPact Westfriesland
- De KomBinnenBijdeBedrijvenDag
2. In te stemmen met het vragen aan de provincie om verhoging van haar bijdrage aan de
GoudenEeuw App
3 In te stemmen met het voorgestelde vervolgproces om het project Gouden Eeuw app op
een juiste wijze voort te zetten en te borgen.

Bovenregionale samenwerking BAO

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

6. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN
9.35 uur
Op 7 juni kwam het BAO NHN bijeen. Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te
wisselen en de inbreng te bespreken vanuit Westfriesland. Een nadere terugkoppeling kan
gegeven worden door de dossierhouders, tevens de vertegenwoordigers van WF in het BAO.
Stukken:
6a Conceptverslag BAO 7 juni 2019
6b Presentatie GreenPort, agri & food in HBA, 7 juni 2019
> Voorstel: Kennis nemen van het verslag en de toelichting hierop van de dossierhouders

Ruimtelijke Ontwikkeling

dossierhouders Nootebos, Van Langen en Tap

7. Archeologie Westfriesland
9.50 uur
Op 9 maart 2017 is er in de Raad van Medemblik een amendement “Opsteller programma van
eisen en uitvoerder niet hetzelfde” ingediend. Hierna is op 26 april 2018 een motie “Meer
transparantie en grip raad op Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese gemeenten”
ingediend. De andere aangesloten gemeenten van deze Gemeenschappelijke Regeling
Archeologie West-Friesland dienen hun visie te geven op het amendement en de motie.
Daarom verzoekt de raad van de Gemeente Medemblik deze kwestie voor te leggen tijdens de
bijeenkomst van de VVRE op 4 juli aanstaande.
Stukken:
7a Voorstel Archeologie Westfriesland
7b Amendement opsteller programma van eisen en uitvoerder niet hetzelfde
7c Bijlage overzicht archeologisch veldwerk uitgevoerd in 2018 Medemblik
7d Memo Ontstaan en taken archeologie WF
7e Motie meer transparantie en grip raad op GR Archeologie WF
> Voorstel: Bespreken of functiescheiding opdrachtnemer en opdrachtgever bij Archeologie
West-Friesland wenselijk is

Wonen

dossierhouders Van de Pol, Struijlaart, Van der Ven

8. Afhandeling bezwaarschriften urgentie wonen
10.10 uur
Tijdens het vorige overleg bleek onduidelijkheid te bestaan over het voorstel en de
onderbouwing. In bijgevoegde memo wordt ingegaan op de gemaakte opmerkingen en een
nadere toelichting gegeven.

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

3/3

Stukken:
8a Memo Nadere toelichting op advies ‘VVRE voorstel ambtelijk horen bezwaren urgentie’
(volgt spoedig)
8b 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

9. Westfriese Energiestrategie (WES)
10.25 uur
Mevrouw Odile Rasch, programmamanager RES, zal een korte update gegeven over de
ontwikkelingen in de regionale energiestrategie: Wat is er de afgelopen periode gedaan en wat
zijn de ontwikkelingen in het klimaatakkoord en wat staat er de komende periode te gebeuren.
Stukken: geen
> Voorstel: kennis te nemen van de mededelingen en ontwikkelingen in de regionale
energiestrategie

Overig
10. Mededelingen/informatie-uitwisseling/ (inclusief Rondvraag)
10.45 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:
10a Memo Mededelingen VVRE 4 juli 2019
10b Memo Nieuwbouwplan Keern 33-35 Hoorn
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
11. Sluiting.

11.00 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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