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Hoorn, 22 augustus 2019

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
5 september 2019 van 8.45 tot 11.45 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
Inloop

8.30 uur

1. Opening

8.45 uur

Bovenregionale samenwerking

initiatiefnemers Nijpels en Nieuwenburg

2. Samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA)
8.50 uur
De MRA is bezig met het opstellen van een nieuwe agenda. De doelstelling van de MRA is het
versterken van een toekomstbestendige economische ontwikkeling en hoogwaardige
leefkwaliteit van de MRA. Regio Westfriesland wil de samenwerking versterken met de MRA.
Vanuit het overleg over het Pact van Westfriesland wordt door de betrokken bestuurders
Nijpels en Nieuwenburg en de voorzitter WBG, de heer Huibers het voorstel gedaan het contact
te zoeken met de Regiegroep MRA en daartoe als eerste stap een brief te zenden. Bijgevoegd is
een eerste opzet voor een dergelijke brief.
De heren Nieuwenburg en Huibers zullen het initiatief nader toelichten tijdens de vergadering.
Stukken:
2 Conceptbrief aan Regiegroep MRA
> Voorstel: instemmen met de conceptbrief aan de Regiegroep MRA

Organisatie/huishoudelijke zaken
3. Verslag vorige vergadering
Stukken:
3 Conceptverslag VVRE 4 juli 2019

9.10 uur

> Voorstel: vaststellen van het verslag
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Bovenregionale samenwerking BAO

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

4. Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN 6 september 2019
9.15 uur
Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te wisselen en de inbreng te bespreken vanuit
Westfriesland. Agenda en andere relevante stukken worden nagezonden zodra deze
beschikbaar zijn.
Stukken:
4a Agenda BAO 6 september 2019 (volgt spoedig)
> Voorstel: kennis nemen van het verslag en de toelichting hierop van de dossierhouders
5. BAO NHN, functioneren en vertegenwoordiging WF
9.30 uur
In de VVRE van 6 juni jl. is geconstateerd dat het BAO nu een aantal jaren functioneert.
Het momentum is nu daar om te evalueren en te kijken of er mogelijk verbeteringen kunnen
worden aangebracht. Afgesproken is om in de agendacommissie VVRE met de BAO
vertegenwoordigers verder van gedachten te wisselen en hierover vervolgens met het
voltallige VVRE in gesprek te gaan.
Ter bespreking ligt voor de bijgevoegde gespreksnotitie, uitmondend in een aantal concrete
adviezen.
5 Gespreksnotitie Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN
> Voorstel:
1. Gedachtewisseling over functioneren van het BAO
2. In te stemmen met de voorgestelde adviezen/aanpassingen a t/m f
3. Deze aanpassingen zo nodig te bespreken in het BAO.
dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

Economie

6. Introductie van de app ‘Gouden Eeuw’
9.45 uur
Tijdens het vorige overleg bleek dat er nog diverse vragen zijn over nut en noodzaak van de
eventuele verdere ontwikkeling van de app. Op dit moment wordt gewerkt aan een
vervolgvoorstel, waarin diverse aspecten nog eens tegen het licht worden gehouden. In
verband hiermee zal door Marieke van Leeuwen een korte tussenstand worden gegeven,
waarbij er gelegenheid is voor nader mening vormend overleg.
> Voorstel: Kennis nemen van de stand van zaken en gelegenheid voor meningvormend
overleg
dossierhouders Bashara, Beemster en Broeders

Infrastructuur

7. Overdracht wegen HHNK/Gemeenten WF
9.55 uur
Eerder hebben de bestuurders in de VVRE in het kader van de overdracht van de wegen in
Westfriesland een toelichting gevraagd op de omvorming van de rotonde van het
Hoogheemraadschap (HHNK) bij de A7. Vraag is waarom deze omvorming wordt meegenomen
in de overdracht van de wegen. De toelichting wordt aan de portefeuillehouders gegeven vóór
de regionale raadsledenbijeenkomst van 25 september a.s. waar de overdracht van wegen in
Westfriesland op de agenda staat.
Stukken:
7 Memo Toelichting in kader van overdracht wegen Westfriesland (wordt nagezonden)
> Voorstel: kennis nemen van de toelichting en gelegenheid voor meningvormend overleg.
dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

Duurzaamheid

8. Actieplan Circulair NHN
10.10 uur
Het Actieplan Circulair NHN is een vervolg op het in 2017 opgestelde actieplan Duurzaamheid
Noord-Holland Noord (Actieplan Duurzaamheid NHN) met uitvoeringsprogramma. In het
bijgevoegde voorstel wordt e.e.a. uitgebreid toegelicht.
8a Voorstel VVRE Actieplan Circulair NHN, 21 juni
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8b Bijlage 1 Resultaten uitvoering Actieplan duurzaamheid NHN 2017-2018
8c Bijlage 2 Eindrapportages onderzoeken (2018), aanbevelingen, acties en concrete resultaten
8d Bijlage 3 Wat gaan we doen in 2019?
8e Bijlage 4 Infographic Actieplan Circulair NHN
> Voorstel:
1. Kennisnemen van de rapporten Noord-Holland Noord Circulair en Noord-Holland Noord
Biomassa (Circle Economy najaar 2018) en de resultaten van het actieplan
duurzaamheid NHN
2. Het actieplan duurzaamheid NHN door te zetten als Actieplan circulair NHN
3. Het uitvoeringsprogramma circulair NHN 2019 vast te stellen en de OD NHN de opdracht
geven de uitvoering van dit uitvoeringsprogramma te coördineren
4. Voor de uitvoering in 2019 een taakstellend budget van € 26.500,- vast te stellen, te
betalen vanuit de afgesproken bijdrage actieplan duurzaamheid en de bijdrage voor
2020 vast te stellen op basis van het op te stellen stimuleringsprogramma (oplevering
november 2019)
5. De intentie uit te spreken om dit actieplan onderdeel uit te laten maken van het
uitvoeringsprogramma Holland boven Amsterdam.
9. Westfries Energiekompas
10.40 uur
In het Pact van Westfriesland 7.1 is als doelstelling opgenomen dat Westfriesland in 2040
energieneutraal is. Energieneutraal worden is een complexe en omvangrijke opgave. Daarom
heeft de regio als eerste stap een Westfries Energiekompas ontwikkeld. Dit kompas geeft
richting aan de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland. Met
dit programma formuleert de regio haar bod voor de RES NHN.
Ter informatie zal door de heren R. Baltus en B. Brouwer van bureau Berenschot een
presentatie worden gegeven over het Westfries Energiekompas, de route naar energieneutraal
WF in 2040. Dit ter voorbereiding op besluitvorming in de colleges in september/oktober en de
raden in november.
> Voorstel: Kennis nemen van de presentatie.

Wonen

dossierhouders Van de Pol, Struijlaart, Van der Ven

10. Initiatief woningbouw ten behoeve van tijdelijke huisvesting
11.05 uur
In het AB van WerkSaam is door de heer Broekmans een presentatie gegeven over de opzet
van zijn bedrijf C3Living, dat inspeelt op de woningbehoefte van specifieke doelgroepen én
waarbij bijzondere werkgelegenheid wordt gecreëerd. De leden van het AB achten het van
belang dat ook de bestuurders van de VVRE kennis nemen van deze activiteiten.
Door de heer Marcel de Haan, manager Leerwerkbedrijven en Arbeidsbemiddeling en mevrouw
Danielle Gelinck, manager B & JZ bij WerkSaam zal tijdens de vergadering een presentatie
worden gegeven over de bouw van ‘Tiny houses’ met als insteek de werkgelegenheid en de
krappe woningmarkt.
> Voorstel: Kennisnemen van de presentatie en gedachtewisseling over mogelijkheden
toepassen in Westfriesland.

Overig
11. Mededelingen/informatie-uitwisseling/ (inclusief Rondvraag)
11.35 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:
11a Memo Mededelingen VVRE 4 juli 2019
11b Weeshuisgronden
11c Kop Nieuwstraat
11d Presentatie Kop Nieuwstraat
11e Toetsing afwegingskader wonen Gemeentewerf/IJsbaan Abbekerk
11f Kansrijke woningprogramma Schepenwijk III
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11g Verslag informatieavonden perceeleigenaren Corridorstudie AH
11h Terugblik informatieavonden corridorstudie AH
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
12. Sluiting.

11.45 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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