Portefeuillehoudersoverleg VVRE 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
leiden tot adviezen aan de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders over regionale
aangelegenheden, die ter zake besluiten kunnen nemen. Binnen de gemeenten gelden de normale
besluitvormingsprocedures en regels voor openbaarheid.
03. Conceptverslag pho VVRE 5 september 2019
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter tot ag.p. 10, Hoorn), dhr. J. Broeders (Drechterland), dhr. B. Tap en mw.
M. van der Ven (Hoorn), mw. C. van de Pol (Koggenland) vanaf ag.p. 10, mw. E. Heutink en dhr. E. Struijlaart
vanaf ag.p. 5 (Enkhuizen), mw. A. van Langen en dhr. H. Nederpelt (Medemblik), dhr. B. Beemster (Opmeer), dhr.
B. Nootebos (voorzitter vanaf ag.p. 10, Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 2 dhr. J. Nieuwenburg (Hoorn), dhr. B. al Badri (WBG) en dhr. E. Vos (Hoorn),
bij agendapunt 4 dhr. E. Vos en mw. P. Taams (Hoorn), bij agendapunt 6 mw. M. van Leeuwen (Hoorn), bij
agendapunt 7 dhr. D. van der Vaart (Hoorn), bij agendapunt 8 mw. G. Nicolai en mw. B. Harskamp (OD NHN) en
mw. C. Bakker (Hoorn), bij agendapunt 9 mw. O. Rasch (Programmamanager RES) en mw. C. Bakker (Hoorn), bij
agendapunt 10 dhr. M. de Haas en mw. D. Gelinck (WerkSaam WF)
Verhinderd: dhr. N. Slagter (Stede Broec),

Agenda/Organisatie
Inloop
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Hij maakt melding van de brief van de heer Besseling waarin deze aangeeft zijn wethouderschap te gaan
beëindigen.

Bovenregionale samenwerking
2.

Organisatie/huishoudelijke zaken
3.

initiatiefnemers Nijpels en Nieuwenburg

Samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA)
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.
Stukken:
2 Conceptbrief aan Regiegroep MRA
Voorstel: instemmen met de conceptbrief aan de Regiegroep MRA
Opmerkingen:
- De heren Nieuwenburg en Al Badri geven een toelichting op het initiatief. Doel is met de brief een signaal
af te geven naar MRA. De voorliggende brief is nog een concept. Streven is deze nog wat prikkelender te
maken. Aan de leden van VVRE wordt input gevraagd.
- Diverse bestuurders geven aan dit een goed initiatief te vinden. Wel is wenselijk in de brief nadrukkelijk
aan te geven dat Westfriesland onderdeel is van NHN en goed samenwerkt met regio’s Alkmaar en de Kop.
Afstemmen/informeren van beide andere regio’s is noodzakelijk.
- Bij nadere inhoudelijke vormgeving van de brief dient het Pact van Westfriesland leidend te zijn.
- Voorkomen moet worden dat naast deze brief nog een aparte brief van de WBG volgt.

Verslag vorige vergadering
Stukken:
3 Conceptverslag VVRE 4 juli 2019
Voorstel: vaststellen van het verslag.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bovenregionale samenwerking BAO
4.

dossierhouders Heutink, Nederpelt en Tap

Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN 6 september 2019
Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te wisselen en de inbreng te bespreken vanuit Westfriesland.
Stukken:
4 Memo Agenda BAO 6 september (nazending 30/8)
4a t/m h Agenda BAO 6 september inclusief bijlagen (nazending 28/8)
> Voorstel: kennis nemen van het verslag en de toelichting hierop van de dossierhouders
> Voorstel: Kennis nemen van de agenda en stukken en de toelichting hierop van de dossierhouders
Opmerkingen:
- Door de dossierhouders is een memo nagezonden over de wijze waarop zij zich zullen opstellen tijdens het
overleg op 6 september a.s. Deze wordt nader toegelicht. Met de voorgestelde inzet van de Westfriese
vertegenwoordigers in het BAO wordt ingestemd.
- Er moet in het jaarplan ONHN krachtiger verwezen worden naar het lobbydocument wonen.
- Er vindt discussie plaats over de wijze waarop de samenwerking nu is georganiseerd. Zie ook agendapunt 5

5.

BAO NHN, functioneren en vertegenwoordiging WF
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.
Stukken:
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
Adviezen:
a. Huidige samenwerking in stand houden en aangaan van strategische allianties op gebieden waarbij we
elkaar kunnen versterken.
b. Bespreken rol provincie in het BAO.
c. Consequenter terugkoppelen en meer ruimte maken in de VVRE agenda om dit zorgvuldig te doen.
d. Er moet een betere terugkoppeling plaatsvinden wat er in het BAO en in de projectgroepen is afgestemd.
Verantwoordelijke dossierhouders moeten actief de VVRE leden informeren.
e. Structurele en actieve terugkoppeling vanuit werk-/projectgroepen door dossierhouders (bestuurlijk
trekkers) in de VVRE.
f. Meer zelf als regio het voortouw nemen om onderwerpen op de agenda van het BAO te plaatsen.
Opmerkingen:
Namens de Westfriese vertegenwoordigers in het BAO constateert dhr Tap dat het systeem van
werkgroepen goed functioneert.
Mw. Van der Ven is tevreden over het functioneren van de werkgroep wonen.
De voorzitter merkt op dat dit niet geldt voor de werkgroepen mobiliteit en duurzaamheid. Deze komen
niet bijeen, voor zover hem bekend. Hierover is ook nooit contact met hem geweest.
Dhr. Broeders stelt voor dat de direct betrokkenen nog nader overleggen over hoe dit op te pakken.
Afgesproken wordt in het vervolg aandacht en tijd te besteden in VVRE voor:
* terugkoppeling vorige BAO
* inzet voor komende BAO
* wensen t.a.v. agenda BAO in komende maanden
Op 18 september vindt overleg plaats over het voorzitterschap BAO. Vanuit Westfriesland is er de wens om
het voorzitterschap in te vullen door iemand uit de regio zelf. Het is niet wenselijk dit door een
gedeputeerde te laten doen. Uiteraard is het wel zeer gewenst dat de provincie actief blijft deelnemen aan
het overleg. Afhankelijk van de agenda kan worden bezien welke gedeputeerde(n) het best kan / kunnen
aanschuiven.

Economie
6.

dossierhouders Heutink, Nederpelt en Tap

Introductie van de app ‘Gouden Eeuw’
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.
> Voorstel: kennis nemen van de stand van zaken en gelegenheid voor meningvormend overleg.
Opmerkingen:
- Dhr. Tap meldt dat de inzet die is gedaan om subsidie te krijgen van de provincie heeft geleid tot een
provinciale bijdrage van € 50.000. Er wordt aan gedacht het beheer van de app onder te brengen bij het
Toeristisch Platform Westfriesland. Nog uit te zoeken is: hoe, wie en wat.
Mw. Van Leeuwen geeft een korte up-date van de voortgang bij het maken van het voorstel.
Vanuit de VVRE worden de in de vorige vergadering aandachtspunten nog eens benoemd: voorkomen dat
overheid de kosten draagt en elders winsten terecht komen, overheid moet niet gaan ‘ondernemen’,
lokale/regionale inbreng bij toeristische verhaal bij verdere ontwikkeling app., etc.
Dhr. Tap geeft aan dat achteraf gezien het anders had gekund en gemoeten. Er wordt nu aangekoerst op
een scenario waarbij ondernemers de app verder ontwikkelen waarbij overheden aanvullende wensen
kunnen stellen en kunnen meesturen zonder hiervoor extra rekeningen te ontvangen.
Als het voorstel verder is uitgewerkt, zal het onderwerp opnieuw worden geagendeerd.

Infrastructuur
7.

dossierhouders Bashara, Beemster en Broeders

Overdracht wegen HHNK/Gemeenten WF
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 (nazending 30/8)
> Voorstel: kennis nemen van de toelichting en gelegenheid voor meningvormend overleg.
Opmerkingen:
Dhr. Van der Vaart geeft een toelichting op de memo en beantwoordt vragen van de leden van VVRE.
Afgesproken wordt dat de presentatie aan de raadsleden tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst op 25
september a.s. vooraf toegezonden zal worden aan de wethouders.
Bij de presentatie zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het ‘waarom’ van de operatie.
Dhr. Beemster zal als een van de regionale dossierhouders het onderwerp introduceren.

Duurzaamheid
8.

dossierhouders Bashara, Broeders en Nederpelt

Actieplan Circulair NHN
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.
Stukken:
8a Voorstel VVRE Actieplan Circulair NHN, 21 juni
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.
Opmerkingen:
- Mw. Nicolai en mw. Harskamp geven een toelichting.
- Vanuit het VVRE-overleg wordt aandacht gevraagd voor de biomassa: voor benutten landbouwgrond h
hiervoor bestaat minder enthousiasme.
- Diverse afvalstromen moeten worden meegenomen
- De toegevoegde waarde van het project zit vooral in het gezamenlijk optrekken met de regio’s Alkmaar en
de Kop. Als die gezamenlijkheid niet meer mogelijk is dan is het de vraag of het project nog moet
doorgaan.
- Desgevraagd zegt mw. Nicolai dat zo praktisch mogelijk wordt gewerkt om de werkdruk op de
gemeentelijke organisaties zo beperkt mogelijk te houden.
- De voorzitter constateert dat de leden van VVRE in principe akkoord gaan, mits ook de andere regio’s in
NHN mee blijven doen. Is dit niet het geval dan wederom agenderen in VVRE.
9.

Regionale Energiestrategie NHN (i.p.v. Westfries Energiekompas)
Stukken: geen
Opmerkingen:
- Mw. Rasch geeft een update over de ontwikkelingen in de regionale energiestrategie en een toelichting op
de actie en planning voor de aankomende periode tot aan het opstellen van een concept bod op 1 juni
2020. Zij doet dit aan de hand van de presentatie die zij aan raadsleden gaat geven.
- Vanuit het VVRE-overleg worden enkele suggesties t.a.v. de presentatie. Mw. Rasch zal hiermee rekening
houden.
- Betrokkenheid LTO: De voorzitter zal in de stuurgroep hiervoor aandacht vragen.

Wonen
10.

dossierhouders Van de Pol, Struijlaart en Van der Ven

Initiatief woningbouw ten behoeve van tijdelijke huisvesting
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.
Voorstel:

Kennisnemen van de presentatie en gedachtewisseling over mogelijkheden toepassen in
Westfriesland.

Opmerkingen:
- Dhr. De Haas (manager Leerwerkbedrijven en Arbeidsbemiddeling) en mw. Gelinck (manager B & JZ) van
WerkSaam geven een presentatie over de bouw van ‘Tiny Houses’ door C3Living met als insteek de
werkgelegenheid voor personen met een achterstand op de arbeidsmarkt en de krappe woningmarkt.
Desgevraagd gaan zij in op aanleiding van dit contact met dit Limburgse bedrijf en de constructie van de
tiny houses. Bij de wijze zoals C3Living werkt is het mogelijk mensen met een afstand op de arbeidsmarkt
nadrukkelijk wat te laten leren.
- Vanuit het VVRE-overleg wordt aangegeven dat vooral de markt haar werk zal moeten doen. Als de markt
voor arbeidskrachten in de bouw maar krap genoeg is zullen bedrijven in deze regio meer oog krijgen voor
en moeite doen voor inschakelen van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.
De voorzitter dankt mevrouw Gelinck en de heer De Haas voor hun toelichting

Overig
11.

Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
11a Memo Mededelingen VVRE 5 september 2019
11b Weeshuisgronden
11c Kop Nieuwstraat
11d Presentatie Kop Nieuwstraat
11e Toetsing afwegingskader wonen Gemeentewerf/IJsbaan Abbekerk

11f
11g
11h
11i

Kansrijke woningprogramma Schepenwijk III
Verslag informatieavonden perceeleigenaren Corridorstudie AH
Terugblik informatieavonden corridorstudie AH
Mail gedeputeerde Loggen over samenwerking gemeenten maaien waterplanten 190718

Voorstel:

kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling,
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
Opmerkingen:
- dhr. Tap zet kort uiteen hoe de afgelopen jaren is samengewerkt bij het maaien van waterplanten. Dit,
naar aanleiding van de mail van gedeputeerde Loggen. Het idee is te komen tot een stichting. Op 23
september is er een bestuurlijk overleg in Edam-Volendam.
- dhr Struijlaart geeft een korte up-date over de plannen voor Enkhuizerzand
- Door de gemeente Medemblik is voor dit overleg , in het kader van een goede regionale afstemming,
informatie verstrekt over nieuwbouw Medemblik Weeshuisgronden en Kop Nieuwstraat en over
nieuwbouw Abbekerk Gemeentewerf-ijsbaan. De overige gemeenten hebben geen bezwaar tegen de
plannen.
11.

Sluiting

