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 6 februari 2020
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis , dhr. J. Broeders en mw. Y. Roos
(Drechterland), dhr. Struijlaart (Enkhuizen), dhr. S. Broersma, mw. K. Al Mobayed, mw. M. van de Ven en dhr. A.
Helling (Hoorn), mw. C. van de Pol en dhr. W. Bijman (Koggenland), mw. J. Fit, dhr. H. Nederpelt, dhr. D. Kuipers
en mw. A. van Langen (Medemblik), dhr. B. Beemster en dhr. R. Tesselaar (Opmeer), dhr. B. Nootebos (Stede
Broec), dhr. T. de Smidt, mw. D. Smink en mw. Y. Swiers (secretariaat)
Tevens aanwezig: Namens de Stuurgroep Pact 7.1 dhr. J. Nieuwenburg (burgemeester Hoorn), dhr. A. Beuker
(Koggenland, gemeentesecretaris) en dhr. H. Ooijevaar (Koggenland, projectleider)
Verhinderd: gemeente Enkhuizen

Agenda
1. Opening
2. Pact Westfriesland
Hierbij ontvangt u het concept Einddocument Pact van Westfriesland 7.1, een begeleidende raadsinformatienota
een toelichtend advies. Hiermee wordt vervolg gegeven aan de eerder door colleges en raden vastgestelde
intentieverklaring ‘Westfriesland Pact door!’ en vastgestelde opgaves. Het concept einddocument vormt bovendien
een uitwerking van de eerder in de colleges besproken ‘memo Governance Pact’ zijn in het document opgenomen.
Bij de behandeling van dit agendapunt is er gelegenheid het concept einddocument en de begeleidende
raadsmemo inhoudelijk te bespreken.
Het streven is om de stukken zo spoedig mogelijk na de behandeling in dit portefeuillehoudersoverleg toe te
zenden naar de raadsleden ter voorbereiding op de regionale raadsledenbijeenkomst van 11 maart.
Stukken:
2a Advies concept Einddocument en Uitvoeringsprogramma Pact WF 7.1
2b Concept Einddocument en Uitvoeringsprogramma Pact WF 7.1
2c Informatienota Raad februari 2020 inzake Uitvoeringsprogramma Pact WF 7.1
> Voorstel:
1. kennis te nemen van het concept einddocument;
2. in te stemmen en akkoord te gaan met de verzending van de bijgevoegde raadsinformatienota;
3. in te stemmen met verzending van de stukken naar de raadsleden ter voorbereiding op de regionale
raadsledenbijeenkomst van 11 maart.
Opmerkingen:
- Dhr. Nieuwenburg geeft als voorzitter van de Stuurgroep aan trots te zijn op het document dat er nu ligt. Het
document is een waardevol en tastbaar document van onze ambities. Hij benadrukt daarbij dat dit document
een tussenstand is. Er zal in de aankomende maanden nog een concretisering moeten plaatsvinden.
- Dhr. Ooijevaar bespreekt op hoofdlijnen het concept einddocument en uitvoeringsplan. De
governance/uitvoering wordt in de aankomende maanden nog verder uitgewerkt. In de raadsinformatienota is
een belangrijk aandachtspunt dat bij de start van het proces is afgesproken om zoveel mogelijk binnen
bestaande middelen en capaciteit te blijven en dat het voornemen is om dit standpunt in het definitieve voorstel
vast te houden. Consequentie daarvan is dat voor een deel van de projecten wellicht aanvullende
capaciteit/middelen beschikbaar zal moeten worden gesteld door de raden.
- Mw. Van Langen benoemt het ontbreken van de Omgevingsvisie in het concept einddocument en UVP; hoewel
al in gang gezet en vnl. lokaal, is het een omvangrijk project en vindt er wel degelijk regionale samenwerking
plaats.
- Na een korte discussie constateert de voorzitter dat de bestuurders kunnen instemmen met het toevoegen van

-

-

-

de Omgevingsvisie aan het document.
Dhr. Nederpelt attendeert op sommige afbeeldingen, die mogelijk gevoelig kunnen zijn. De stellers
van het document zullen dit oppakken.
Mw. Van der Ven zou graag in het document meer aandacht willen voor de ‘couleur locale’ in de samenwerking,
met name in het sociaal domein.
Vastgesteld wordt: hoewel een goed signaal, er is gekozen voor een regionaal document met de nadruk op ‘wat
ons verbindt’.
In geval van samenwerking met provincie in ‘bovenlokale’ projecten, bijv. door cofinanciering, kunnen de
ambities mogelijk hoger bijgesteld worden. Deze verbinding zal in de vervolgstappen zeker gezocht worden.
Er bestaan zorgen over het beschikbaar kunnen stellen van voldoende capaciteit door alle gemeenten.
Dhr. Beuker zegt dat de afdelingshoofden de ambtelijke opdrachtgevers zijn. Mogelijke knelpunten zullen zo
nodig worden doorgezet naar de adviescie. GS-en. De adviescie. GS-en zal indien nodig verder bestuurlijk
opschalen.
Dhr. Nieuwenburg benadrukt dat een goed ambitiedocument juist voor bijv. een gewenste cofinanciering
zorgdraagt voor een goede positionering van ‘onze’ regio (richting provincie en rijk).
Afgesproken wordt ‘cofinanciering door provincie’ als uitgangspunt krachtiger in het document neer te zetten.
Voor de besluitvorming in juli mag de financiële uitwerking op een hoog abstractieniveau. De verdere
uitwerking vindt immers plaats in de bestuurlijke overleggen Madivosa en VVRE.
De voorzitter stelt vast dat met inachtneming van de gemaakte opmerkingen de bestuurders kunnen
instemmen met het voorstel.

3. VNG Congres 2020
Toelichting door de vertegenwoordiging van VVRE/Madivosa in de stuurgroep VNG Congres 2020, de wethouders
Fit, Heutink en Van der Ven.
> Voorstel: bespreken stand van zaken voorbereiding VNG Congres 2020
Opmerkingen:
- De dames Fit en Van der Ven informeren de bestuurders o.a. over de workshops, de verschillende locaties, de
parkeergelegenheid, de aanbestedingstender rondom het diner en over het feest.
Zij ervaren deelname aan de stuurgroep als zeer waardevol.
4. Rondvraag

-

Dhr. De Smidt gaat binnenkort met pensioen en vandaag is zijn laatste bestuurlijke overleg als secretaris. De
voorzitter bedankt dhr. De Smidt namens de deelnemende bestuurders van het Madivosa en VVRE voor de fijne
samenwerking in de afgelopen jaren en wenst hem een mooie tijd toe.

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

