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Hoorn, 22 oktober 2020
Geacht college,
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE nodig ik u uit voor
het gezamenlijke overleg Madivosa/VVRE op 5 november 2020. In verband met de maatregelen
rondom het Corona virus vindt het overleg door middel van videobellen met Microsoft Teams
plaats van 12:30 tot 13:30 uur.
1. Opening

12:30 uur

2. Cofinanciering Techniek Pact West-Friesland
12.35 uur
Bij de eerdere bespreking van het Techniek Pact in het Madivosa / VVRE is besloten dat de zeven
Westfriese gemeenten aan het project bij willen dragen door het voorzien in 5% cofinancieringsbijdrage en hiervoor een intentieverklaring af te geven. Doordat duidelijk werd dat er
voor het uitvoeringsprogramma geen middelen beschikbaar zouden komen, is er voorgesteld om
eenmalig aanspraak te maken op middelen uit de Regionaal Economische Agenda. In het VVREoverleg van 4 juli 2019 is akkoord gegaan met een herbestemmingsvoorstel REA gelden. De vraag
nu is op welke wijze alle Westfriese gemeenten de afspraken zoals vastgelegd in de
intentieverklaring voor 2021 t/m 2023 kunnen nakomen.
Vijf oplossingsrichtingen liggen voor ter bespreking voor de cofinanciering.
Stukken:
2a Voorstel Cofinanciering Techniek pact Westfriesland
2b Intentieverklaring Westfriese gemeenten
> Voorstel:
1. een standpunt in te nemen over de wijze waarop voorzien wordt in de cofinancieringsbijdrage
van het Techniekpact voor 2021. Hiervoor zijn vijf oplossingsrichtingen gegeven in het voorstel
waarbij de eerste drie opties de voorkeur genieten en dat ook in die volgorde.
2. De ambtelijke werkgroep arbeid en onderwijs de opdracht te geven om voor de jaren 2022 en
2023 uiterlijk in het eerste halfjaar van 2021 een voorstel te presenteren aan het overleg
VVRE/Madivosa over de wijze waarop de cofinanciering voor 2022 en 2023 geregeld wordt.
3. De regiocoördinator de opdracht te geven om voor voorstel over de wijze waarop de Westfriese
gemeenten omgaan met cofinancieringsverzoeken en de middelen die we daarvoor dan hebben
en of willen inzetten. Om aan een dergelijk beleid invulling te geven wordt de regiocoördinator
gevraagd hiervoor het initiatief te nemen dit voorstel in het eerste halfjaar van 2021 voor te
bereiden en te presenteren.
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3. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
13:15 uur
Tijdens dit agendapunt is er gelegenheid voor leden van Madivosa - VVRE elkaar desgewenst kort
mondeling te informeren over actuele ontwikkelingen bij dossiers waarop zij dossierhouder zijn
en/of elkaar vragen te stellen over specifieke dossiers
Stukken:
3 Reactie PWW Samenwerkingsovereenkomst Uitstroom bijzondere doelgroepen WF
> Voorstel:
1. Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
2. Kennis nemen van de brief met de reactie PWW Samenwerkingsovereenkomst Uitstroom
bijzondere doelgroepen WFG

4. Sluiting

13:30 uur

Met vriendelijke groet,
Ymke Swiers
Secretaris Madivosa/VVRE
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