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.
02. Conceptverslag pho VVRE 3 oktober 2019
Aanwezig: dhr. B. Nootebos (plv. voorzitter, Stede Broec), mw. Y. Roos-Bakker (Drechterland), mw. C. van de Pol
(Koggenland), dhr. H. Nederpelt (Medemblik), dhr. N. Slagter (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink
(secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 en 4 dhr. E. Vos (Hoorn)
Verhinderd: dhr. S. Bashara, dhr. B. Tap en mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr. J. Broeders (Drechterland),
mw. E. Heutink (Enkhuizen), mw. A. van Langen (Medemblik) en dhr. B. Beemster (Opmeer)

Agenda/Organisatie
Inloop
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij vervangt dhr. Bashara die wegens familieomstandigheden afwezig is.
Namens de VVRE zal een blijk van medeleven worden gestuurd.
Hij heet mw. Roos-Bakker van harte welkom. Zij volgt dhr. Besseling op in de VVRE.

2.

Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag VVRE 5 september 2019
> Voorstel: vaststellen van het verslag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bovenregionale samenwerking BAO
3.

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Tap

Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA
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. In het BAO op 10
oktober komen o.m. aan de orde: stand van zaken werkgroepen en subregionale agenda’s, advisering AvA
ONHN over jaarplan ONHN.
a. Terugblik op BAO 6 september jl.
Stukken:
3a1 verslag BAO 6 september 2019 (volgt spoedig)
3a2 nieuwsbrief BAO
b. BAO 10 oktober 2019
Stukken (nagezonden):
3b1 Agenda BAO 10 oktober 2019
3b2 Jaarplan ONHN 2020, versie 6
3b3 Nieuwsbrief Lobby 19 september 2019
3b4 Memo Stakeholderevent Den Haag
3b5 Verslag overleg voorzitter BAO 18 september 2019
3b6 Verslag H2A overleg 24 september 2019
3b7 Notitie Economische verkenningen
3b8 Advies Jaarplan ONHN 2020 t.b.v. AVA
c. Agendering BAO komende periode
Opmerkingen:
Terugblik BAO 6 september

-

Het verslag van het BAO 6 september is nog niet ontvangen.
Dhr. Nederpelt geeft een terugkoppeling van dit overleg. Aandacht was er met name voor de mobiliteit.
Dhr. Vos meldt kort de ontwikkeling van een regionale mobiliteitsagenda NHN. In november 2020 is het
MIRT-beraad. Voor die tijd zal de mobiliteitsagenda NHN gereed moeten zijn.
- Mw. Van de Pol constateerde naar aanleiding van de laatste PVVB dat de aandacht voor Westfriesland nog
wel enige versterking behoeft. Ten aanzien van de regionale mobiliteitsagenda dringt zij gelet op het
belang van dit dossier aan op een extra Westfriese bestuurlijke vertegenwoordiger.
- De voorzitter pleit ervoor de vinger aan de pols te houden bij ontwikkelingen rondom PAS.
BAO 10 oktober 2019
- De bestuurders van de VVRE zijn van mening dat de activiteiten met betrekking tot de Economische
verkenningen onderdeel zijn van het reguliere takenpakket van het Ontwikkelingsbedrijf. Een tweejaarlijkse
monitoring wordt acceptabel geacht.
- Dhr. Nederpelt licht kort de laatste versie van het Jaarplan ONHN 2020 toe.
- Dhr. Slagter vraagt nadrukkelijk aandacht voor de leesbaarheid van het Jaarplan.
Agendering BAO komende periode
- Geen opmerkingen.

Overig
4.

Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
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:
4 Memo Mededelingen VVRE 3 oktober 2019
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
Opmerkingen:
- Dhr. Nederpelt attendeert op de noodzaak een nieuwe Economische Agenda op te stellen. Deze gaat
onderdeel uitmaken van het Pact.
- Er wordt kort teruggeblikt op de regionale raadsledenbijeenkomst van 25 september met daarin aandacht
voor Overdracht wegen en het Westfries Energie Kompas (WEK). Het blijft zaak de raadsleden tijdig te
betrekken bij regionale beleidsdossiers.
- Mw. Van de Pol uit haar zorgen over de financiële borging bij de overdracht van wegen.
- Dhr. Slagter herinnert nog eens aan zijn eerdere opmerking ten aanzien van de duurzaamheidsopgave dat
voorkomen moet worden dat van Westfriesland zonder ‘tegenprestatie’ meer wordt gevraagd omdat elders
de mogelijkheden beperkt zijn.
- Provinciale Omgevingsverordening: het is wenselijk hiervoor ruimte te maken op de agenda van de
regionale raadsledenbijeenkomst op 20 november a.s. Afgesproken wordt dat dhr. Nootebos het
onderwerp zal inleiden.
- Dhr. Nederpelt geeft kort de stand van zaken weer met betrekking tot Huisvesting arbeidsmigranten.
Spreker attendeert verder nog op het boek ‘De Architect A.T. van Wijngaarden’ met veel bijzondere
Westfriese panden. Medemblik gaat samen met anderen de mogelijkheden bezien van een fietsroute langs
deze panden. Andere gemeenten worden van harte uitgenodigd ook aan te haken.

5.

Sluiting

