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Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
5 december 2019 van 8.45 tot 10.45 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
Inloop

8.30 uur

1. Opening

8.45 uur

Organisatie/huishoudelijke zaken
2. Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
2a Conceptverslag VVRE 7 november 2019
2b Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 7 november 2019

8.50 uur

> Voorstel: vaststellen van de verslagen
dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

Duurzaamheid

3. Meerjarenprogramma Energietransitie bedrijventerreinen Westfriesland
9.00 uur
In het Pact van Westfriesland 7.1 stelden de Westfriese gemeenten de opgave voor een
energieneutraal Westfriesland 2040 vast. Op dit moment ligt het Westfries Energiekompas ter
vaststelling bij alle Westfriese raden. In 2020 komt Westfriesland met een programma om de
komende jaren uitvoering te geven aan deze opgave. Het verduurzamen van de Westfriese
bedrijventerreinen vormt hier onderdeel van.
Stukken:
3a Advies Meerjarenprogramma Energietransitie bedrijventerreinen Westfriesland
3b Notitie Meerjarenprogramma Verduurzamen bedrijventerreinen Westfriesland
> Voorstel:
1. Instemmen met de opzet van het Meerjarenprogramma Energietransitie
Bedrijventerreinen Westfriesland;
2. Instemmen met de verdere uitwerking van het Meerjarenprogramma Energietransitie
Bedrijventerreinen Westfriesland, conform het hierin opgenomen plan van aanpak.
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dossierhouders Struijlaart, Van der Pol, Van der Ven

Wonen

4. Woonakkoord regio Westfriesland en provincie Noord-Holland
9.25 uur
Op 18 september heeft een bestuurlijk kennismakingsgesprek met Cees Loggen (gedeputeerde
provincie Noord-Holland) plaats gevonden. Hierin is door beide partijen de ambitie uitgesproken
om een woonakkoord tussen de provincie en de regio te maken. De provincie wil dit met alle
regio’s gaan oppakken. Met de regio Westfriesland willen ze een voorbeeld stellen. In het Pact
7.1 wordt deze wens geborgd. Met de provincie is een Nota verkenning inhoud en proces voor
het woonakkoord opgesteld. In de nota staat aangegeven welke processtappen worden
genomen en op welke punten afspraken gemaakt gaan worden. Deze nota wordt ter
kennisname aangeboden aan het VVRE zodat alle wethouders wonen bekend zijn met het
komende proces. Aan de leden wordt gevraagd of zij vooraf punten willen meegeven die zij
terug willen zien in het woonakkoord en die nog niet benoemd zijn in de Nota verkenning.
Stukken:
4a Advies nota Verkenning Woonakkoord Westfriesland 2020-2025, 14 november 2019
4b Nota Verkenning Woonakkoord Westfriesland 2020-2025, 14 november 2019
> Voorstel:
1. Kennis nemen van de nota verkenning inhoud en proces woonakkoord Westfriesland.
2. Aangeven welke punten u wilt benoemen in het woonakkoord welke niet is benoemd in de
Nota verkenning.

Economie

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Helling

5. Eindmeting Regionale Economische Agenda Westfriesland
9.50 uur
De Regionaal Economische Agenda (REA) van Westfriesland loopt eind 2019 af. I&O voerde de
eindevaluatie uit. De aanbevelingen worden meegenomen in het Pact van Westfriesland 7.1.
Dit voorstel start met de onderbouwing van het advies. Daarna geeft het
achtergrondinformatie. Het eindigt met een samenvatting & conclusies uit de evaluatie. De
eindevaluatie zelf start met een samenvatting en aanbevelingen.
Stukken:
5a Advies aan VVRE inzake Eindmeting REA WF
5b Voortgang REA WF
5c rapportage Eindmeting REA WF
> Voorstel:
1. Kennisnemen van de eindmeting REA;
2. Aanbevelingen overnemen in de uitvoeringsagenda van het Pact van Westfriesland 7.1;
3. De REA te verlengen tot het moment waarop vanuit het Pact 7.1. een nieuwe REA start;
4. Deze eindmeting ter informatie aan uw raden te sturen.

Bovenregionale samenwerking BAO

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Helling

6. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA
10.15 uur
Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te wisselen en de inbreng te bespreken vanuit
Westfriesland.
a. Terugblik op BAO 20 november jl.
Stukken:
6 conceptverslag BAO 20 november 2019 (wordt nagezonden)
b. Agendering BAO komende periode
Het eerstvolgende overleg is 7 februari 2020
> Voorstel: kennisnemen van het verslag en de toelichting hierop van de dossierhouders en
bespreken inbreng vanuit Westfriesland
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Overig
7. Mededelingen/informatie-uitwisseling/ (inclusief Rondvraag)
10.30 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:
7a Memo Mededelingen VVRE 5 december 2019
7b Memo Toetsing afwegingskader woningbouwplan Julianaweg, Hensbroek
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
8. Sluiting.

10.45 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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