Portefeuillehoudersoverleg VVRE/ Madivosa 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.
Conceptverslag gezamenlijk overleg pho Madivosa/VVRE 5 september 2019
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis en dhr. J. Broeders (Drechterland),
dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), mw. M. van der Ven, mw. K. Al Mobayed en dhr. B. Tap (Hoorn), mw. C. van de Pol
en dhr. W. Bijman (Koggenland), mw. J. Fit, mw. A. van Langen en dhr. D. Kuipers (Medemblik), dhr. B. Beemster
en dhr. R. Tesselaar (Opmeer), dhr. B. Nootebos (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: dhr. M. van der Horst (Regioprojectleider VNG Congres 2020)

Agenda
1. Opening

2. Verslag gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE 6 juni 2019
Voorstel: vaststellen van het verslag
Opmerkingen:
- de passage over een onderzoek naar woningvoorraad bij betrokken wooncorporaties vervalt; eerst zullen de
resultaten van de pilot moeten worden afgewacht.
- Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
3. VNG Congres 2020
Op 9 en 10 juni 2020 wordt het VNG-Congres in Westfriesland gehouden. Inmiddels is een begin gemaakt met de
voorbereidingen. Zowel de leden van VVRE als Madivosa hebben aangegeven hierbij betrokken te willen worden en
willen over het congres gezamenlijk met elkaar van gedachten wisselen.
Voorstel: kennis nemen van de informatie en gedachtewisseling
Opmerkingen:
- Dhr. Van der Horst geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op het proces en de planning van de
voorbereidingen. Vervolgens is er gelegenheid voor de leden van VVRE en Madivosa:
* kenbaar te maken op welke wijze zij betrokken willen worden bij de voorbereidingen
* aandachtspunten in het algemeen mee te geven aan de stuurgroep VNG Congres
* ideeën aan te dragen en suggesties te doen met betrekking tot het op te stellen programma
(onderwerpen, workshops, excursies, activiteiten etc.)
- Hoewel de VNG het thema en het ochtendprogramma (sprekers e.d.) zal vaststellen, achten de bestuurders het
van belang dat ‘wij’ als gastregio daar waar mogelijk invloed moeten kunnen uitoefenen.
- Betrokkenheid en draagvlak kan worden bereikt door bijv. regelmatig aan te sluiten bij de wekelijkse
collegevergaderingen in de regiogemeenten én terugkoppeling in de gezamenlijk overleggen Madivosa/VVRE.
Ideeën en suggesties kunnen bestuurlijk/ambtelijk naar dhr. Van der Horst gestuurd worden, zodra bekend is
waar deze aan moeten voldoen.
- Geconstateerd wordt dat in de stuurgroep VNG Congres geen vrouwen vertegenwoordigd zijn. De bestuurders
van het Madivosa en VVRE adviseren om zowel vanuit Hoorn als de KOM- en de SED-gemeenten een vrouwelijke
bestuurder op te nemen in de stuurgroep.
- Het organiseren van een congres is een ‘vak’. Voorgesteld wordt om deskundig extern advies in te huren om de
plannen te beoordelen.
- De voorzitter dankt dhr. Van der Horst voor de toelichting.

4. Rondvraag
- dhr. Tap bespreekt een memo over Intentieverklaring ondersteuning initiatief TalentZ. De memo en de tekst van
de intentieverklaring zullen worden meegestuurd met het verslag van deze vergadering.
- De aanwezige bestuurders kunnen zich vinden in ondertekening van de intentieverklaring door de REAwethouders Tap en Nederpelt
- Mw. Al Mobayed stelt dat zij als bestuurder van het RPA niet op de hoogte is dat RPA deze intentieverklaring
ook zal tekenen. Ook vraagt zij zich af welke (financiële) consequenties dit heeft voor het RPA en de deelnemers
van het RPA. Dit zal ambtelijk nog worden nagegaan.
5. Sluiting.

