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 6 februari 2020
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter), dhr. J. Broeders en mw. Y. Roos (Drechterland), dhr. A. Helling (Hoorn),
mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr. E. Struijlaart (Enkhuizen), dhr. H. Nederpelt en mw. A. van Langen
(Medemblik), dhr. B. Beemster (Opmeer), dhr. B. Nootebos en N. Slagter (Stede Broec), dhr. T. de Smidt, mw. D.
Smink en mw. Y Swiers (secretariaat)
Tevens aanwezig: Agendapunt 3 mw. H. Brameijer (Medemblik), agendapunt 5 dhr. E. Vos (Hoorn)
Verhinderd: Mw. E. Heutink (Enkhuizen)

Agenda/Organisatie
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

Organisatie/huishoudelijke zaken
2.

Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag VVRE 5 december 2019
> Voorstel: vaststellen van het verslag
Opmerkingen:
- Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
- Aandacht is er voor de communicatie over het VVRE-overleg. Het is gewenst dat die in elke gemeente
hetzelfde is. Afgesproken wordt dit vooralsnog niet nader te reguleren.

Economie
3.

dossierhouders Heutink, Nederpelt, Helling

Eindmeting Regionale Economische Agenda Westfriesland
De Westfriese gemeenten willen de REA continueren in 2020 totdat het besluit valt op het
uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland 7.1, hierna te noemen het Pact 7.1. Dit is in juni/juli 2020
voorzien. De REA kent totaal € 175.000,- aan aanjaaggelden voor projecten. De gemeenten dragen hieraan bij
op basis van inwoneraantal. Stede Broec geeft aan dat zij € 6.800,- op de REA bezuinigen.
Het voorstel gaat uit van een nominale aftrek van de bezuiniging. Het alternatief is een procentuele aftrek. Het is
van belang dat de Westfriese gemeenten een besluit nemen over de voortzetting van de financiering van de
REA.
Stukken:
3a Advies Eindmeting REA WF
3b Voortgang REA 2019
3c Rapportage Eindmeting REA WF
> Voorstel:
1. De REA te continueren voor € 127.400,- in 2020 totdat het besluit over het uitvoeringsprogramma van het
Pact 7.1 is genomen;
2. Het bedrag van € 6.800,- wordt nominaal afgetrokken van het oorspronkelijke bedrag voor de REA,
namelijk € 175.000,-;
3. Kennis te nemen van de eindmeting REA;
4. Aanbevelingen over te nemen in de uitvoeringsagenda van het Pact 7.1;
5. Deze eindmeting ter informatie aan uw raden te sturen.
Opmerkingen:
De heren Helling en Nederpelt lichten het voorstel kort toe.

-

-

-

Dhr. Slagter pleit er voor in het vervolg niet meer het budget van het bestaande programma door te
schuiven maar eerst een programma te maken en dan te bezien welk budget hiervoor nodig is. Hij vindt
verder dat met name van het bedrijfsleven een bijdrage mag worden gevraagd.
Dhr. Helling zegt dat de intentie was het huidige programma door te laten lopen (going concern). Hij
constateert dat nu het budget in feite wel naar beneden gaat, hetgeen onwenselijk is. Er is een ‘oorlogskas’
nodig om subsidies van rijk en provincie binnen te halen (cofinanciering).
De voorzitter concludeert dat wordt ingestemd met het voorstel.

Ruimtelijke ontwikkeling
4.

dossierhouders Helling, Van Langen, Nootebos

Omgevingswet
Op verzoek van wethouder Struijlaart wordt dit onderwerp geagendeerd. Ten behoeve van het overleg is
bijgevoegde memo aangeleverd.
Stukken:
4 Memo Omgevingswet in Westfriesland, ontwikkeling invoering.
> Voorstel: bespreken van de bijgevoegde memo.
Opmerkingen:
- Dhr. Struijlaart licht zijn memo kort toe. Hij vraagt of alle Westfriese gemeenten nog een zelfde beeld
hebben m.b.t. de Omgevingswet en over wat gezamenlijk gedaan kan worden. Zijn we nog ‘in control’?
- De betrokken portefeuillehouders informeren elkaar over de wijze waarop in hun gemeente actie wordt
ondernomen ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Duidelijk is dat er sprake is van een
geheel nieuwe manier van werken. Ook de raden zullen moeten worden ‘meegenomen’.
- Afgesproken wordt in het volgende overleg de regionaal programmamanager Omgevingswet uit te nodigen
voor een toelichting op de huidige stand van zaken, mede in relatie tot de memo van de heer Struijlaart.

Bovenregionale samenwerking
5.

Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA
(dossierhouders Heutink, Nederpelt & Helling)
Zoals gebruikelijk is er gelegenheid informatie uit te wisselen en de inbreng te bespreken vanuit Westfriesland.
a. BAO 7 februari 2020
Stukken:
5a Agenda BAO 7 februari 2020
5a1 t/m a8 Stukken BAO 7 februari 2020
b. Agendering BAO komende periode
> Voorstel: bespreken inbreng vanuit Westfriesland
Opmerkingen:
- De heren Nederpelt en Helling geven een toelichting op de agenda voor het overleg op 7 februari te
Enkhuizen.
- Met betrekking tot een eventuele Woondeal NHN is het noodzakelijk dat deze is opgebouwd op basis van de
regionale afspraken. Een bovenregionale deal moet de strik zijn om de drie regionale deals. Het is wenselijk
de dossierhouders wonen vanaf het begin bij de discussie te betrekken. In Westfriesland heeft het realiseren
van het woonakkoord met de provincie prioriteit. Basis voor dit akkoord is de vastgestelde RAP.
- Dhr. Slagter pleit voor een betere communicatie over recent door de provincie uitgebrachte cijfers over de
demografische ontwikkeling: De gemeenten moeten hierbij zelf het voortouw nemen en uitleg geven aan de
eigen achterban.
- Mw. Van de Pol zegt dat in de nu uitgebrachte prognoses onvoldoende rekening is gehouden met
immigratie. Ook zijn de regionale ambities niet meegenomen.
- Dhr. Nederpelt meldt dat bij het 5G initiatief ook dhr. Broeders is betrokken.
- Dhr. Beemster licht kort de totstandkoming van de regietafel stikstof toe. Verbazing is er bij bestuurders over
het feit dat maar één gemeentelijke vertegenwoordiger bij deze provinciale regietafel mag aanschuiven.

6.

PVVB Noord-Holland Noord
Op initiatief van de voorzitter VVRE is dit overleg geagendeerd zodat er gelegenheid is voor Westfries bestuurlijk
vooroverleg. Het bestuurlijk PVVB NHN vergadert op 27 februari. Het ambtelijk PVVB NHN komt 4 februari
bijeen, zodat tijdens de VVRE van 6 februari de te bespreken onderwerpen op 27 februari bekend zullen zijn.
> Voorstel: afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland

Opmerkingen:
- De voorzitter meldt dat agendering van dit onderwerp het resultaat is van afspraken tijdens het
laatstgehouden PVVB-overleg. Om bestuurlijk vooroverleg in dit VVRE-overleg te realiseren, is ambtelijke
voorbereiding noodzakelijk. Hij vraagt de betrokken portefeuillehouders hun ambtelijke adviseurs hiervoor in
te zetten. Het geplande overleg op 27 februari gaat mogelijk niet door.
- Mw. Van de Pol wijst er op dat naast de inhoud ook van belang is dat Westfriesland goed vertegenwoordigd
is tijdens het overleg.
- N.a.v. de recente verkeerstellingen N307 is er behoefte aan een presentatie van de provincie hierover:
Prognoses versus werkelijkheid. Dit, mede in het licht van de knelpunten.
- Mw. Van Langen vraagt aandacht voor enkele specifieke eisen in de provinciale subsidieregeling kleine
infrastructuur, die het gebruik van de regeling te zeer beperken.
7.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Agendering van dit onderwerp vindt plaats op initiatief van wethouder Van de Pol. Aanleiding is de komende
standpuntbepaling in het AB over de uittreding plustaken gemeente Schagen. Aan de orde is het standpunt dat
de Westfriese portefeuillehouders willen meegeven aan het Westfriese DB-lid.
> Voorstel: bespreken standpuntbepaling Westfriese gemeenten over uittreding plustaken gemeente Schagen.
Opmerkingen:
- De bestuurders wisselen hun opvattingen uit over de wijze waarop de uittreding gaat plaatsvinden.
- De voorzitter, lid van het dagelijks bestuur, geeft een toelichting op de gang van zaken en zijn standpunt in
deze. Er in goed overleg samen uitkomen met de betreffende gemeente heeft uiteraard de voorkeur. Er komt
echter een moment dat blijkt dat dit niet haalbaar is. Dan is een gang naar de rechter onvermijdelijk, mede
in verband met precedentwerking. Hij neemt de suggestie mee terug naar het dagelijks bestuur om te
zorgen voor een goed proces hoe te komen tot uittreding met een duidelijke verrekening van de kosten.

Overig
8.

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:
8a Memo Mededelingen VVRE 6 februari 2020
8b Brief aan raden gemeenten WF over Omgevingsverordening NH, 21 januari 2020
8c Memo regionale afstemming, woningbouwplan Klooster ‘Het Behouden Huys’
8d Memo regionale afstemming, uitbreiding bedrijventerrein Nijverheidsterrein Ursem
8e Memo regionale afstemming, woningbouw Schellinkhout
> Voorstel:

kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.

Opmerkingen:
- De voorzitter constateert dat bestuurders kunnen instemmen met de woningbouwplannen ‘Het Behouden
Huys’ (memo 8c) en ‘Schellinkhout’(memo 8e). Ook ingestemd wordt met de voorgenomen uitbreiding
bedrijventerrein Ursem.
- Overdracht wegen. Het is van belang dat de diverse raden goed in positie worden gebracht met overal
dezelfde informatie. Het proces van de overdracht van wegen loopt al vele jaren waardoor eerdere kennis
van dit dossier mogelijk wat is weggelekt. De betrokken ambtelijke adviseurs zal worden gevraagd hieraan
de nodige aandacht te besteden.
9.

Sluiting

