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Hoorn, 18 juni 2020

Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
2 juli 2020. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus is besloten dat het
overleg door middel van videobellen met Microsoft Teams plaatsvindt van 08:45 tot 11:00 uur.

Agenda
1. Opening

08:45 uur

Organisatie/huishoudelijke zaken

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag VVRE 4 juni 2020

08:50 uur

> Voorstel: Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 4 juni 2020

dossierhouders Bashara, Beemster, Broeders

Infrastructuur

3. Overdracht wegen
08:55 uur
De overdracht heeft voor de Westfriese gemeenten een aantal duidelijke voordelen:
1. De kosten van het wegenonderhoud kunnen dalen door de overname;
2. De gemeenten krijgen meer grip op de verkeersveiligheid en krijgen meer armslag bij de
Ruimtelijke Ordening;
3. De samenwerking van de Westfriese gemeenten wordt verstevigd (Pact van Westfriesland);
4. Voor de burgers komt er 1 loket voor het wegenonderhoud;
5. De wegbeheerders kunnen het beheer van de wegen beter op elkaar afstemmen en
coördineren.
In de businesscase (Buca) wordt inzicht gegeven in het areaal per gemeente en de
beheerkosten die hiermee samenhangen. Ook wordt ingegaan op de dekkingsproblematiek. De
manier waarop de kosten van het wegenbeheer gedekt worden bij gemeenten of HHNK
verschillen. Dit wordt nader toegelicht bij financiële consequenties. De verschillende scenario’s
staan ook toegelicht in de businesscase.
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Stukken:
3a Voorstel VVRE Overdracht wegen
3b Beslisboom businesscase Overdracht wegen
3c Buca wegenoverdracht WF7
>Voorstel:
1. De Businesscase Overdracht wegen 7 Westfriese gemeenten op te leveren (versie 1.8)
2. In gesprek te gaan met het Hoogheemraadschap over kritieke onderhoudspunten en
financiële aspecten.
3. Een standpunt in te nemen over de verwerking van de eenmalige kosten.
4. De colleges en gemeenteraden voor te stellen in te stemmen met de overdracht van de
wegen van het Hoogheemraadschap aan de gemeenten per 1 januari 2022, volgens
scenario 1, optie 3, variant 1, van de Buca, hetgeen inhoudt:
• De gemeenten onderhouden de wegen zelf, maar ondersteunen elkaar om de kosten op
te brengen;
• Het financieel voordeel van de overdracht komt zoveel mogelijk ten goede aan de
nettobetalers Hoorn, Enkhuizen, Stede Broec;
• De ondersteuning is langdurig met tussentijdse aanpassing van de steun met het
afnemen van de afschrijvingslasten.

dossierhouders Helling, Nederpelt, Heutink
09:40 uur
De behoefteramingen worden periodiek uitgevoerd op regionaal, bovenregionaal en
landelijk niveau. De behoefteraming bepaalt de verhouding tussen beschikbare kavels en
de geprognotiseerde behoefte aan kavels op werklocaties. Daarnaast wordt ook bekeken
kwalitatief of de huidige locaties nog aansluiten bij de vraag uit de markt. De
behoefteramingen vormen de basis voor de toekomstige planning van werklocaties.
De VVRE-leden worden in de gelegenheid gesteld om nog input hiervoor mee te geven.
Stec groep voert de behoefteraming voor de provincie uit en geeft een presentatie.
Ondernemende regio

4. Bedrijventerreinen in Westfriesland

Stukken:
4 Voorstel VVRE bedrijventerreinen start behoefteraming werklocaties 2020
>Voorstel: Kennis te nemen van de behoefteraming werklocaties 2020 Noord-Holland Noord
door de provincie Noord-Holland

Bovenregionale samenwerking
5. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierh. Heutink, Nederpelt, Helling)
10:00 uur
Het BAO vond plaats op 5 juni 2020. Stukken worden nagezonden zodra beschikbaar.
> Voorstel: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten
6. PVVB Noord-Holland Noord
10:20 uur
Op initiatief van de voorzitter VVRE is dit overleg geagendeerd zodat er gelegenheid is voor
Westfries bestuurlijk vooroverleg.
De vergadering van het PVVB vond plaats op 28 mei 2020.
Stukken:
6 Acties en besluiten bestuurlijk PVVB NHN 28 mei 2020
> Voorstel: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland
7. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
De vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats op 1 juli 2020.

10:30 uur

Stukken:
7a Besluitenlijst en notulen AB 11 maart 2020
7b Agenda AB 1 juli 2020
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> Voorstel: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten
Overig
8. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
10:40 uur
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 2 juli 2020
8b Afstemming Woningbouwplan multifunctionele accommodatie (MFA) Dres Westwoud
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
9. Sluiting

11:00 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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