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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
1 oktober 2020. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus vindt het overleg
door middel van videobellen met Microsoft Teams plaats van 08:45 tot 11:30 uur.

Agenda
1. Opening

08:45 uur

Organisatie/huishoudelijke zaken

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag VVRE 3 september 2020

08:50 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag VVRE 3 september 2020

Wooneconomie en bouwen
dossierhouders Nederpelt, Van de Pol
3. Arbeidsmigranten
08:55 uur
In het VVRE van 3 september 2020 is het plan van aanpak huisvesting buitenlandse
werknemers besproken. Afgesproken is dat het plan “Please in my backyard” van de Westfriese
bedrijvengroep (WBG) in het volgend VVRE wordt gepresenteerd en besproken.
Voor de zomer heeft een regionale werkgroep vanuit het bedrijfsleven een plan gepresenteerd
voor de tijdelijke huisvesting van buitgenlandse werknemers ‘Please in my backyard’. Dit plan is
aangeboden aan burgemeester Nieuwenburg als voorzitter van de Stuurgroep Pact. Het plan
raakt de thema’s ‘wonen en leefbaarheid’ en ‘ondernemen en economie’ uit het Pact van
Westfriesland.
Stukken:
3a Voorstel VVRE plan Please in my backyard
3b Plan Please in my backyard
>Voorstel:
Kennis te nemen van de presentatie en het plan van de WBG “Please in my backyard”.
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dossierhouders Bashara, Broeders, Nederpelt

Duurzaamheid

4. Klimaatadaptatie
09:30 uur
In 2050 dient Nederland helemaal klimaatbestendig en waterrobuust te zijn ingericht ten
aanzien van de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen.
Dat staat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het plan geeft als tussendoel dat
klimaatadaptief handelen uiterlijk in 2020 in beleid en uitvoering moet zijn verankerd. Het
beoogd resultaat van dit voorstel is dat de regio Westfriesland een stap zet om te komen tot
een aanpak voor klimaatbestendige inrichting. Om deze doelen te halen voeren de zeven
Westfriese gemeenten samen met het Hoogheemraadschap (HHNK), de Omgevingsdienst
(ODNHN) en andere stakeholders het plan van aanpak Ruimtelijke adaptatie Westfriesland uit.
Dat plan van aanpak stelde u in maart 2019 vast.
We doorlopen bij de uitvoering een aantal processtappen, die begin 2021 moeten leiden tot de
vaststelling van een strategie en een uitvoeringsagenda. De klimaat-stresstest is uitgevoerd. In
de daarop volgende risicodialoog is nagedacht hoe we in de regio Westfriesland met de
aangetroffen klimaatrisico’s kunnen omgaan. Met de verzamelde input zijn scenario’s
ontwikkeld, ter voorbereiding op besluitvorming door de raden.
Stukken:
4a Voorstel VVRE ambities en strategieën Klimaatadaptatie
4b Uitgangspunten strategieën
4c Gezamenlijk plan van aanpak ruimtelijke adaptie Westfriesland
>Voorstel:
1. Uit te gaan van drie mogelijke ambitieniveaus voor klimaatadaptatie, waar later een keuze
uit gemaakt kan worden;
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de strategieën die aan deze ambitieniveaus zijn
gekoppeld, conform bijlage 1.

Bovenregionale samenwerking
5. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierh. Heutink, Nederpelt, Helling)
10:15 uur
5a Het BAO vond plaats op 3 september 2020. Het eerstvolgend BAO is op 9 oktober 2020.
Stukken worden nagezonden zodra beschikbaar.
5b In de VVRE-vergadering van 5 september 2019 is het functioneren van het Bestuurlijk
Afstemming Overleg Holland boven Amsterdam (BAO-HbA) en de bestuurlijke
vertegenwoordiging besproken. Er is toen een aantal afspraken gemaakt:
- De huidige samenwerking wordt in stand gehouden en er wordt ingezet op
strategische allianties waarbij we elkaar in Noord-Holland Noord kunnen versterken.
- De huidige samenstelling met 3 vaste bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit
Westfriesland blijft in stand.
- Op de VVRE-agenda wordt meer tijd voor het BAO en bovenregionale samenwerking
ingeruimd.
- Er wordt meer en consequenter teruggekoppeld uit het BAO door de BAO-wethouders
en door de bestuurlijk verantwoordelijken vanuit de diverse HbA-werkgroepen.
- Punten voor de BAO-agenda worden actief, zelf, (mede) bepaald.
Op 2 juli 2020 is in de VVRE-vergadering, mede n.a.v. het proces rondom de woondeal HbA en
het verkiezingsdocument voor Tweede Kamer wederom gesproken over het functioneren van
het BAO. Afgesproken is om na het zomerreces dit te agenderen in het VVRE over het
(boven)regionale afstemmingsproces; hoe kan dit beter? De suggestie om de agenda van het
BAO meer aandacht te geven in de VVRE wordt hierin meegenomen. Verder wordt
geattendeerd op een eenduidig bestuurlijk proces in alle Westfriese gemeenten als het gaat om
afstemming in colleges en raden van regionale en bovenregionale dossiers.
Stukken:
5a Verslag BAO 3 september 2020, agenda en stukken 9 oktober 2020 (worden nagezonden
zodra beschikbaar)
5b Voorstel VVRE BAO
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5b1 Gespreksnotitie organisatie bovenregionale samenwerking VVRE
> Voorstel:
5a Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten
5b Overleggen welke besluiten moeten volgen om de bovenregionale samenwerking goed te
laten functioneren aan de hand van de aanbevelingen uit de notitie ‘Organisatie en
functioneren van de bovenregionale samenwerking’.
6. PVVB Noord-Holland Noord
11:00 uur
Op initiatief van de voorzitter VVRE is dit overleg geagendeerd zodat er gelegenheid is voor
Westfries bestuurlijk vooroverleg.
De vergadering van het PVVB vindt plaats op 24 september 2020.
Stukken:
6 Agenda PVVB 24 september 2020.
> Voorstel: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland
7. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Het eerstvolgend overleg vindt plaats in december.

11:15 uur

Overig
8. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
11:16 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 1 oktober 2020
8b Stand van zaken overleggen stikstof
8c Vergaderschema 2021 Bestuurlijke overleggen Westfriesland
> Voorstel:
8a-8b kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
8c Instemmen met het vergaderschema 2021 Bestuurlijke overleggen Westfriesland
9. Sluiting

11:30 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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