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 7 november 2019
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis , dhr. J. Broeders en mw. Y. Roos
(Drechterland), dhr. D. Luyckx en mw. E. Heutink (Enkhuizen), mw. K. Al Mobayed, dhr. S. Broersma en dhr. A.
Helling (Hoorn), mw. C. van de Pol en dhr. W. Bijman (Koggenland), mw. J. Fit (Medemblik), dhr. B. Beemster en
dhr. R. Tesselaar (Opmeer), dhr. B. Nootebos en mw. L. Groot (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink
(secretariaat)
Tevens aanwezig: Namens de Stuurgroep Pact 7.1 dhr. J. Nieuwenburg (burgemeester Hoorn), dhr. A. Beuker
(gemeentesecretaris Koggenland) en dhr. H. Ooijevaar (projectleider)

Agenda
1. Opening

2. Verslag gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE 5 september 2019
Voorstel: vaststellen van het verslag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Rondvraag
- Dhr. Te Grotenhuis stelt voor in een volgend gezamenlijk overleg van VVRE en Madivosa eens gedegen van
gedachten te wisselen over wonen en zorg.
- De voorzitter constateert dat dit voorstel de instemming heeft van alle aanwezige bestuurders.
4. Pact Westfriesland
-

dhr. Nieuwenburg geeft een korte toelichting op de memo Hoofdstructuur Organisatie Pact. Hij wijst er op dat
de Stuurgroep Pact 7.1 en de betrokken burgemeesters een rol hebben bij het proces. Ten aanzien van de
inhoud hebben de wethouders een sturende rol.
Hij constateert dat bij het vorige Pact de samenwerking nog veel naar binnen was gericht. Bij de uitvoering van
het Pact 7.1 zal meer de samenwerking moeten worden gezocht met bedrijfsleven en onderwijs (triple helix) en
de zorg.

-

Dhr. Nootebos acht het van belang dat diverse regionale beleidsdocumenten waarover tot en met de raden al
is besloten meer de aandacht krijgen in de communicatie over het Pact. Overigens zijn deze documenten
nadrukkelijk opgesteld in overleg met externe regionale organisaties.

-

Dhr. Luyckx is positief over het Pact. Ten aanzien van de organisatie vindt Enkhuizen een betere verbinding van
stuurgroep en VVRE/Madivosa gewenst.

-

Na discussie constateert de voorzitter dat de stuurgroep Pact 7.1 nadrukkelijk een procesmatige rol heeft.
Omdat de voorzitters van VVRE en Madivosa in deze overleggen uitsluitend een technische/procesmatige rol
hebben, stelt hij voor dat de voorzitters zitting nemen in de stuurgroep. Vooralsnog voor een jaar. De
voorzitters zullen na elk overleg van de stuurgroep de leden van VVRE en Madivosa informeren.

-

De aanwezige leden van VVRE en Madivosa stemmen in met dit voorstel.

-

Dhr. Nieuwenburg zegt dat de delegatie van de stuurgroep zich eveneens kan vinden in dit voorstel. Hij zal dit
voorstel dan ook met een positief advies voorleggen aan de stuurgroep.

-

Dhr. Beuker vraagt wat de gemeenten die nog geen besluit hebben genomen over het Uitvoeringsprogramma
nog nodig hebben om tot een positief besluit te komen.

-

De wethouders van Enkhuizen geven aan de uitkomst van dit overleg positief te zullen voorleggen in het college
dinsdag a.s. .Het voorstel voor de aangepaste samenstelling van de stuurgroep wordt gewaardeerd

-

Mw. Fit sluit zich namens Medemblik hierbij aan.

-

Dhr. Nootebos verwacht dat Stede Broec akkoord zal gaan als de link met eerder vastgestelde
beleidsdocumenten beter wordt gelegd.

-

Dhr. Nieuwenburg is blij dat de colleges energie willen steken in het Pact.7.1. Hij wijst er op dat ook de
betrokken regionale maatschappelijke organisaties bereid zijn energie én capaciteit in de uitvoering te steken.

-

Mw. Fit wijst er op dat er zich situaties kunnen aandienen waarin partijen met verschillende petten opzitten. Dit
kan dan een bedreiging zijn om te allen tijde helder en transparante samenwerking te kunnen werken als lid
van de stuurgroep.

-

Mw. Al Mobayed vindt dat aan de externe vertegenwoordigers in de stuurgroep duidelijk dient te worden
aangegeven dat over de inhoud overleg gezocht moet worden met de wethouders.

-

Mw. Heutink zegt dat de regio zich moet realiseren dat de financiering van het gehele uitvoeringsprogramma
nog niet rond is.

-

Dhr. Beemster acht het van belang ook goed te blijven kijken naar bestaande projecten. Als deze niet goed
lopen dan dienen deze te worden gestopt.

5. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit vervolgens de vergadering.

