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.

02. Conceptverslag pho VVRE 5 november 2020
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter), dhr. J. Broeders en mw. Y. Roos (Drechterland), dhr. A.
Helling en mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr. E. Struijlaart en mw. E. Heutink (Enkhuizen), dhr. J.
Houtenbos en mw. R. van Dolder (Koggenland), dhr. H. Nederpelt en mw. A. van Langen
(Medemblik), dhr. H. ter Veen (Opmeer), dhr. B. Nootebos en dhr. N. Slagter (Stede Broec), mw.
Y. Swiers en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 dhr. M. Dijk (Hoorn), bij agendapunt 4 dhr. M. Dijk (Hoorn),
mw. M. Hiemstra (KplusV) en dhr. D. Banis (Ontwikkelingsbedrijf NHN), bij agendapunt 5 dhr. T.
Arp (Medemblik), bij agendapunt 6 mw. S. van der Valk (Medemblik en mw. B. Harskamp
(Omgevingsdienst NHN), bij agendapunt 7 mw. S. van der Valk (Medemblik) en mw. Ch. Bakker
(Hoorn)
Verhinderd: dhr. R. Tesselaar en mw. R. Wiersma-de Faria (Opmeer)

Agenda
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering in Teams.
Welkom voor de nieuw geïnstalleerde wethouders in Koggenland, dhr. Houtenbos en mw. Van
Dolder.
De voorzitter meldt dat het Uitvoeringsplan Pact in alle raden is vastgesteld. De voorzitter van de
Stuurgroep zal het UVP op 10 november aanbieden bij gedeputeerde Zaal en de Commissaris van
de Koning.

Organisatie / huishoudelijke zaken
2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag VVRE 1 oktober 2020
2b Conceptverslag Madivosa/VVRE 1 oktober 2020
> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag VVRE 1 oktober 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 1 oktober 2020
Besluit:
1. Het conceptverslag VVRE 1 oktober 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Het conceptverslag Madivosa/VVRE 1 oktober 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Ondernemende regio
3. Monitor Corona effecten bij bedrijven
De Corona maatregelen hebben een groot effect op het Westfriese bedrijfsleven. De Westfriese
gemeenten, het Ontwikkelingsbedrijf NHN en onder andere WerkSaam hebben de afgelopen
maanden veel maatregelen genomen om de ondernemers in de regio zo goed mogelijk te
informeren en helpen. Om voor de langere termijn inzicht te krijgen in beleidsmaatregelen is een
monitor bij het bedrijfsleven zinvol. Daarom besloot de VVRE voor de zomer tot het houden van
een enquête (Corona monitor) onder het Westfriese bedrijfsleven. De resultaten van de eerste
meting zijn bekend.

Stukken:
3a Voorstel VVRE Right monitor
3b Rapportage onderzoek gevolgen coronacrisis voor ondernemers in Westfriesland
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de 1e corona monitor Westfriesland
2. De volgende monitor te houden in het najaar van 2020
Opmerkingen:
- Dhr. Helling leidt het onderwerp kort in.
- Diverse bestuurders vinden het door de recente verscherpingen van de Corona-maatregelen
beter de volgende monitor uit te stellen om zo een volledig beeld te krijgen. Andere bestuurders
pleiten voor een extra monitor in voorjaar 2021.
- Dhr. Helling neemt de gehoorde opvattingen mee. Mogelijk kan er een compromis gesloten
worden over het juiste moment van de volgende monitor. Een extra monitor in 2021 vraagt om
een extra besluit voor het beschikbaar stellen van extra middelen, dit zit nu niet in de
overeenkomst.
De VVRE besluit:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de 1e corona monitor Westfriesland
2. De opvattingen van de bestuurders geven aanleiding om ambtelijk nog nader te spreken over
het moment van afname volgende monitor en de mogelijkheid tot een extra monitor in voorjaar
2021. Dhr. Helling koppelt de genomen beslissing terug richting de VVRE-bestuurders.
4. MKB-werkplaats digitalisering
Ruim 99% van alle bedrijven in Noord-Holland Noord (NHN) is midden- en kleinbedrijf (mkb) en is
daarmee de motor van de regionale economie en arbeidsmarkt. Uit een landelijk onderzoek in 2017
blijkt dat nog maar ca. 15% van het mkb digitale diensten levert. Digitalisering kan helpen bij
verhoging productiviteit, verduurzaming en bedrijfsvoering toekomstbestendig maken. De
coronacrisis maakt digitale dienstverlening nog belangrijker. Met de voorgestelde mkb werkplaats
digitalisering wordt er een koppeling gemaakt tussen mkb-bedrijven en onderwijs. Studenten met
kennis van digitalisering en innovatie helpen mkb bedrijven met hun digitaliseringsvraagstukken.
Het opzetten van de MKB werkplaats sluit goed aan op de verschillende opgaves zoals opgenomen
in het Pact 7.1 Westfriesland. Het past goed bij de beoogde MKB-strategie met aandacht voor
digitalisering, verduurzaming en innovatie. Door de samenwerking met Greenport draagt het
tevens bij aan de opgave toekomstbestendige agrisector en de koppeling met MKB-strategie. Door
de ervaring die studenten op kunnen doen ontstaat er een betere aansluiting tussen de
arbeidsmarkt en onderwijs. Afhankelijk van de vraagstukken waarmee ondernemers komen, kan de
digitalisering ook helpen bij de energie- en klimaatneutraal in 2040.
Stukken:
4a Voorstel VVRE MKB werkplaats digitalisering
4b Presentatie werkplaats NHN WF gemeenten
>Voorstel:
1. Gezamenlijk met partners een mkb werkplaats digitalisering op te zetten.
2. Vanuit de “REA-gelden” 2020, 2021 en 2022 een bedrag van € 33.333,- per jaar hiervoor
beschikbaar te stellen en dit op te nemen in de begroting hiervan.
Opmerkingen:
- Mw. Hiemstra en dhr. Banis presenteren het wat en waarom van een MKB-werkplaats
digitalisering, doelstellingen en activiteiten binnen de MKB-werkplaats. Voor de helft van de
totale kosten (€ 600.000) wordt subsidie aangevraagd bij het ministerie van Economische
Zaken. Daarnaast wordt vanuit de provincie een subsidie verwacht. Het totale kosten en
financieringsoverzicht is terug te vinden in de presentatie. Deze wordt toegevoegd aan het

verslag.
In het voorstel bij beslispunt 2 is per abuis uitgegaan van de jaren 2020, 2021 en 2022. Dit
moet zijn 2021, 2022 en 2023.
- Dhr. Banis geeft aan dat de Westfriese Bedrijvengroep inmiddels ook is aangehaakt. Zij zullen
vooral bijdragen in het aanhaken en bereiken van bedrijven (informatiebijeenkomsten en
toegang tot de ondernemersverenigingen).
-

De VVRE besluit:
1. Het voorstel is positief ontvangen door de VVRE-bestuurders.
2. De gevraagde middelen zijn akkoord, echter wel onder voorbehoud van het toekennen van de
subsidieregeling met het ministerie Economische en de provincie, en een verlengingsvoorstel
van de REA-gelden.
3. Het verlengingsvoorstel REA-gelden te agenderen voor de volgende vergadering.
Uiterlijk op 27 november 2020 wordt de aanvraag voor subsidie ingediend bij het ministerie van
Economische Zaken.

Infrastructuur / Digitalisering
5. Rol voor regio WF bij uitrol 5G
In juni heeft de VVRE besloten om de taken, daar waar mogelijk en gewenst, bovenregionaal te
regelen en door Ontwikkelingsbedrijf NHN op te laten pakken. Waar dit niet mogelijk of gewenst is,
wordt ruimte gegeven om onderdelen regionaal of per gemeente in te vullen. De Westfriese regio
heeft daarop besloten de rol bij de uitrol van 5G zelf in te kleuren aan de hand van een onderzoek
naar de meerwaarde van (verbetering van) de digitale bereikbaarheid binnen het Westfriese beleid.
Zowel de ambitie die de regio in het Pact 7.1 heeft benoemd als de uitspraken vanuit de regionale
beleidsgroepen leiden tot de conclusie dat de regio Westfriesland vanuit een maximale rol wil gaan
opereren. Op basis van het onderzoek is deze maximale rol dus ambtelijk en bestuurlijk de
gewenste variant. De maximale rol hoort bij de ambitie ‘Gemeente wil voordelen van digitale
bereikbaarheid realiseren voor alle inwoners en bedrijven in de gemeente en zet zich daarvoor in’.
Stukken:
5a Voorstel VVRE 5G
5b Adviesrapport uitrol 5G Westfriesland
>Voorstel:
1. Voor de regio WF akkoord te geven om de uitrol van 5G vanuit de Maximale Rol uit te
voeren.
2. Deze rol en het bijbehorende uitrolscenario uit te werken in een Plan van Aanpak.
3. Voor de uitvoering daarvan regionaal de daarvoor noodzakelijke middelen € 40.000
beschikbaar te stellen. De kosten worden verdeeld per gemeente naar rato (inwoneraantal).
Opmerkingen:
- Dhr. Arp geeft in een presentatie een toelichting op de relatie van dit onderwerp met het
Uitvoeringsplan Pact van Westfriesland, de aanpak en de resultaten van het onderzoek dat is
uitgevoerd, en op de tijdslijn voorbereiding 5G in Westfriesland. Snelste, verwachte scenario van
implementatie van de Telecomcode in de Nederlandse wetgeving is zomer 2021, anders in de
tweede helft van 2021.
- Dhr. Broeders complimenteert de werkgroep met het duidelijke rapport. Het rapport reflecteert
op de ontwikkelingen rondom glasvezel in de regio en de verschillende belangen. De winst zit in
een gezamenlijk propositie en beleidskader richting de telecom aanbieders, een gezamenlijke
tarifering (hoe groter, hoe beter) en gebruik maken van de beschikbare kennis, m.n. als het
gaat om Europese wetgeving.
- Dhr. Nederpelt vult aan dat hiernaast de communicatie naar de inwoners van belang is; een
gezamenlijke regionale boodschap met één geluid.
- Op een vraag van mw. Roos antwoordt dhr. Arp dat glasvezel de vaste variant is om in de grond
antennes aan te kunnen sluiten op het 5G netwerk.
- Dhr. Helling geeft aan dat Hoorn inhoudelijk positief is over de gekozen insteek en het belang
van 5G in Westfriesland, maar is voorstander van een meer voorzichtige ambitie m.n.
ingestoken vanuit de druk op de beschikbare ambtelijke capaciteit. Daarnaast is in Hoorn de

-

digitale ontsluiting al redelijk goed op orde. Ambtelijk is derhalve voor nu negatief geadviseerd
op het voorstel.
Dhr. Nederpelt benadrukt het belang van blijvend gezamenlijk optrekken in dit dossier en hoopt
dat Hoorn toch bereid is te zoeken naar een oplossing.
De overige gemeenten kunnen instemmen met het voorstel.

De VVRE besluit:
- Met uitzondering van Hoorn, hebben de colleges ingestemd met de drie beslispunten in het
voorstel (uitrol 5G vanuit de Maximale Rol, uitwerking rol en uitrolscenario in Plan van Aanpak
en de gevraagde middelen op basis van inwonertal).
- Hoorn zal het voorstel nogmaals intern afwegen.

Duurzaamheid
6. Actieagenda circulair Westfriesland
Westfriesland wil een circulaire economie samen met ondernemers, organisaties en overheden
aanjagen en opbouwen. Daarvoor heeft de VVRE op 5 september 2019 ingestemd met het
actieplan circulair NHN. Op voorwaarde dat als de andere twee regio’s niet meedoen, Westfriesland
dit zelf oppakt. Dat heeft de regio gedaan. De strategie en de actieagenda zijn tot stand gekomen
door de samenwerking binnen Duurzaam Ondernemend Westfriesland
In het Pact 7.1 staat de ambitie dat Westfriesland in 2040 energieneutraal wil zijn. Een circulaire
economie is een belangrijk onderdeel om deze ambities te halen. De actieagenda Circulair
Westfriesland sluit aan bij de thema’s energietransitie & klimaatadaptatie en ondernemen &
economie van het Pact 7.1. De route naar energieneutraal werken we nader uit in het
uitvoeringsprogramma energieneutraal Westfriesland 2040
Stukken:
6a Voorstel VVRE Actieagenda circulair WF
6b Actieagenda CEWF 2020-2022
>Voorstel:
1. De strategie en actieagenda circulair Westfriesland 2020-2022 vast te stellen.
2. Voor de uitvoering een bedrag van € 157.000 vast te stellen, en deze naar rato van
hoeveelheid inwoners te verdelen over de Westfriese gemeenten (zie financiële
aspecten). Onderdeel daarvan is inhuur coordinator voor 2021 en 2022.
Opmerkingen:
- Mw. Van Dolder benoemt het ingenomen standpunt van de raad in Koggenland ‘energieneutraal
in 2050’. In het Uitvoeringsplan Pact WF is de ambitie uitgesproken ‘energieneutraal in 2040’.
De voorzitter geeft aan dat dit een autonoom genomen besluit is in Koggenland.
- De gemeenten Stede Broec en Enkhuizen vragen in de vergadering om uitstel van dit
agendapunt naar de VVRE vergadering in december, ten behoeve van een juiste ambtelijke en
bestuurlijke afweging. In beide gemeenten is ambtelijk negatief geadviseerd op dit voorstel
in verband met capaciteit en de gevraagde middelen voor de uitvoering.
- Dhr. Nederpelt ziet dit als een enorme kans dat alle zeven Westfriese gemeenten in dit dossier
gezamenlijk optrekken met een gezamenlijk programma. De overige gemeenten sluiten zich
hierbij aan.
De VVRE besluit:
- Het verzoek van de gemeenten Stede Broec en Enkhuizen te honoreren en dit agendapunt te
verplaatsen naar de agenda van de VVRE-vergadering op 3 december 2020.
7. Het plan van aanpak naar RES 1.0 deelregio Westfriesland
Over de concept RES NHN heeft besluitvorming in de colleges plaatsgevonden. Alle gemeenteraden
zijn in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen uit te spreken.
Om van de concept RES tot een RES 1.0 te komen worden verschillende stappen genomen om met
belanghebbende en betrokken partijen onder meer de ontvangen reacties, alternatieve plannen en
visies en de wensen en bedenkingen tegen elkaar af te wegen. Dit wordt verwerkt in een zgn.
reactienota. Deze reactienota vormt een belangrijke basis voor de RES 1.0. De planning is erop

gericht dat de gemeenteraden de RES 1.0 voor 1 juli 2021 vaststellen. Daarnaast wordt ook een
start gemaakt voor het concretiseren van de zoekgebieden.
In de concept RES is een aantal zoekgebieden in Westfriesland opgenomen. Deze zoekgebieden zijn
richtinggevend voor het bod naar het rijk maar de haalbaarheid, wenselijkheid en invulling moet
nader onderzocht worden. Om de stap te kunnen maken naar de uitwerking en concretisering van
zoekgebieden is een plan van aanpak opgesteld.
We hebben in het Pact van Westfriesland afgesproken dat de regio in 2040 energieneutraal is. Dat
betekent dat in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame
energie. De RES Noord-Holland Noord is één van de instrumenten om dit voor elkaar te krijgen
vooral voor het gedeelte duurzame opwekking.
Stukken:
7a Voorstel VVRE vaststelling plan van aanpak RES
7b Plan van aanpak naar RES 1.0 Westfriesland
7c Bestuurlijke planning
>Voorstel:
1. Kennis te nemen van de voortgang van de RES en onderdeel duurzaamheid in het Pact van
Westfriesland.
2. Vaststellen van het plan van aanpak naar RES 1.0 deelregio Westfriesland
Opmerkingen:
- Gedurende dit agendapunt is dhr. Nootebos voorzitter van de VVRE-vergadering.
- Dhr. Bashara geeft als vertegenwoordiger Westfriesland in de Stuurgroep, een korte toelichting.
De reactienota vormt een belangrijke basis voor de RES 1.0. De planning is erop gericht dat de
gemeenteraden de RES 1.0 voor 1 juli 2021 vaststellen. De link met de twee andere subregio’s
NHN is hierbij ook van belang.
- Dhr. Houtenbos vraagt naar de mogelijkheid om dit agendapunt te verplaatsen naar de VVREvergadering van december, in verband met de recente bestuurswisseling in Koggenland.
De voorzitter geeft aan dat het RES-proces in de tijd hier geen ruimte voor biedt. Dit is een
complex proces onder tijdsdruk. In het proces wat nu volgt, is voldoende ruimte ingebouwd voor
aanpassingen en ‘ontwikkeling van denken’.
Het huidige stuk is vooral een weergave van de stand van zaken op dit moment.
- In het voorstel onder het kopje ‘Aansluiting Pact van Westfriesland’ staat ‘We hebben in het Pact
van Westfriesland afgesproken dat de regio in 2040 energieneutraal is’.
Dhr. Slagter benadrukt dat het geen afspraak is, maar een ambitie. Dit moet z.i. worden
aangepast in het voorstel.
- Mw. Heutink merkt op dat deze aanpassing geen afzwakking van de ambitie mag betekenen.
- Mw. Van Dolder spreekt voor Koggenland haar zorg uit over het tijdig en zorgvuldig meenemen
van inwoners, belanghebbenden en de raden in dit proces. Vanuit Koggenland is er niet
voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit proces te faciliteren.
- Dhr. Nederpelt vindt beschikbaarheid van voldoende ambtelijke capaciteit een cruciaal
aandachtspunt. Hij pleit ervoor dat de gemeenten hier intern voor zorgdragen.
Dhr. Bashara onderschrijft dit pleidooi. De RES is namelijk geen keuze, maar een wettelijke
verplichting. Komen wij gezamenlijk niet tot een concept RES 1.0, dan wordt van buitenaf voor
ons beslist.
De VVRE besluit:
- Kennis te nemen van de voortgang RES en onderdeel duurzaamheid in het Pact van
Westfriesland;
- Het plan van aanpak naar RES 1.0 Westfriesland vast te stellen onder voorbehoud van:
* De VVRE stelt de huidige stand van zaken vast, er is nog ruimte voor wijzigingen.
* Belangrijk aandachtspunt is de ambtelijke capaciteit.
* De punten van Koggenland worden nog meegenomen in het geheel.

Wooneconomie en bouwen
8. Woonakkoord Westfriesland 2020-2025
De Westfriese woningmarkt heeft prioriteit. Door de enorme krapte op de woningmarkt is de

urgentie groot. Ook de huidige vergrijzing en ontgroening (jongeren die de regio verlaten) heeft
een negatief effect op de leefbaarheid en vitaliteit van de regio en daarmee een negatief
economisch effect. De regio wil zich blijven ontwikkelen. De regio zet stevig in op het extra bouwen
van woningen. Met voorliggend woonakkoord wordt met de provincie overeengekomen hiervoor
gerichte acties te gaan uitvoeren. Hierbij wordt ook de samenwerking met de marktpartijen
(ontwikkelaars en corporaties) gezocht. Na ondertekening van het akkoord volgt de komende vier
jaar de uitvoering.
In het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland is als actie opgenomen om een woonakkoord
op te stellen.
Stukken:
8a Voorstel VVRE Woonakkoord
8b Bijlage 1 Woonakkoord 2020 - 2025
8c Bijlage 3 Woonakkoord kaart
8d Bijlage 3a Afwegingskader wonen Westfriesland
8e Bijlage 3b Toelichting Afwegingskader wonen Westfriesland
8f Bijlage 4 Verslag Marktconsultatie 26 aug 2020
8g Bijlage 5 Financiering Woonakkoord
>Voorstel:
1. Vaststellen van het woonakkoord WF 2020-2025
2. De colleges en gemeenteraden voor te stellen in te stemmen met het woonakkoord WF
2020-2025 en benodigde budget beschikbaar te stellen.
Opmerkingen:
- Mw. Van der Ven geeft een toelichting op het voorstel. In het VVRE van 4 juni is
overeenstemming bereikt over de opgaven uit het woonakkoord (deel 1). Samen met de
provincie is verder gewerkt aan deel 2: de acties en afspraken. Deel 2 is ook aangevuld met
voorstellen vanuit de markt. Beide delen van het woonakkoord, inclusief de bijlagen liggen nu
voor ter vaststeling. Westfriesland loopt voorop en is een voorbeeld voor andere regio’s. Het
woonakkoord vervangt het RAP.
- Mw. Van der Ven informeert de VVRE-bestuurders over de samenwerking in Hoorn en
Medemblik met de Woningmakers. Zij vervullen een coördinerende rol tussen
projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten om woningbouw te versnellen. Marktpartijen
stellen voor dit ook uit te rollen in de regio. Zij nodigt de overige gemeenten uit om een keer
deel te nemen bij een overleg.
Dhr. Struijlaart merkt hierbij op dat voor de kleinere gemeenten vooralsnog de kosten
vooruitlopen op de baten. Mw. Van Dolder sluit zich hierbij aan. Afgesproken is in 2021 nader te
bezien of aanhaken een optie is.
- Stede Broec is positief is over het woonakkoord, onder voorbehoud van beschikbare middelen.
Dhr. Nootebos mist de sociale huuropgave in het woonakkoord. Graag in de uitvoering aandacht
hiervoor, ook voor een evenredige verdeling. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
ook voor deze groep regionale afspraken te maken.
- Mw. Haubrich geeft aan dat hoewel sociale huur niet apart wordt benoemd, deze wel
nadrukkelijk is meegenomen in het afwegingskader nieuwbouw.
- Enkele bestuurders pleiten ervoor niet alle verschillende soorten woningbouw in het
woonakkoord mee te nemen.
- Mw. Van Langen noemt als aandachtspunt de woningnood, dit betreft een Westfries probleem.
Het Woonakkoord is één van de belangrijkste ambities in het Pact. ‘Westfriesland als één
woongebied’ kan positief zijn voor marktpartijen en levert financieel voordeel op.
- Mevr. Van Dolder is positief over het Woonakkoord en geeft aan blij te zijn dat er geen
maximum aantallen genoemd staan, waardoor er meer ruimte is om te bouwen dan de
regionale behoefte.
- Dhr. Struijlaart is verheugd met de aanpassing ‘tenminste 900 woningen’.
Hij vraagt de bestuurders de kaart (bijlage 2) te checken: zijn alle ambities meegenomen?
Mw. Haubrich geeft aan dat op de kaart alléén de buiten stedelijke nieuwbouwplannen zijn
meegenomen.

De VVRE besluit:
1. Het woonakkoord vast te stellen, onder voorbehoud van de gemaakte opmerkingen.
2. Het woonakkoord door te geleiden naar de colleges en raden.

Bovenregionale samenwerking
9. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierhouders Heutink, Nederpelt, Helling)
9a Het BAO vond plaats op 9 oktober. Het eerstvolgende overleg is op 12 november 2020
Stukken worden nagezonden zodra beschikbaar.
9b 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.
De notitie is besproken in het bestuurlijk vooroverleg van de Westfriese vertegenwoordigers in
het BAO. Met deze input en de opmerkingen en suggesties die in de VVRE in voorgaande
vergaderingen zijn benoemd is de notitie tot stand gekomen. Doel van de notitie is om in een
open gesprek in gezamenlijkheid van gedachten te wisselen over de organisatie van de
bovenregionale samenwerking
Stukken:
9a1 Memo Doorontwikkeling MRA-Invest naar basis-ROM
9a2 Agenda BAO 12 november 2020
9a3 Conceptverslag BAO 9 oktober 2020
9a4 H2 Gateway - Poort naar een CO2 vrije waterstofeconomie
9a5 Memo Nationaal Groeifonds
9b Voorstel VVRE BAO
9b1 Gespreksnotitie organisatie bovenregionale samenwerking VVRE
> Voorstel:
9a Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten
9b 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’.
9a Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten in BAO 12 november
Opmerkingen:
- Nationaal Groeifonds (9a5)
* Dhr. Helling geeft een korte toelichting. Memo is voornamelijk ingezet voor draagvlak.
* De voorzitter stelt vast dat deze draagvlak er is. Drechterland onder voorbehoud van de
financiële mogelijkheden.

* Bestuurlijke dossierhouders van dit onderwerp zijn:
dhr. Nederpelt en dhr. Bashara (vanuit duurzaamheid) en dhr. Slagter (vanuit economie).
-

Doorontwikkeling MRA-Invest naar basis-ROM (9a1)
* Mw. Heutink licht het memo toe. Het onderwerp is geagendeerd in het BAO van 12
november 2020. Het gaat nu voornamelijk om het geluid vanuit Westfriesland te laten horen.
* Afgesproken wordt de doorontwikkeling MRA-Invest autonoom te agenderen in een volgende
VVRE-vergadering.

-

Mw. Heutink heeft gevraagd in het BAO om een overzicht van alle fondsen die er zijn en met
welke voorwaarden, zodat inzichtelijk wordt wat de mogelijkheden per fonds zijn. Zodra het
overzicht beschikbaar is, wordt deze doorgestuurd.

9b Organisatie bovenregionale samenwerking VVRE
Opmerkingen:
- Dhr. Vos geeft een toelichting op de gespreksnotitie en de aanbevelingen in deze notitie.
- Mw. Heutink geeft aan dat door gebrek aan tijd niet alle wethouders zijn bevraagd.
- De bestuurders onderschrijven over het algemeen de genoemde aanbevelingen (zie ook besluit).
Aandachtspunten zijn:
* in de nieuwe bestuursperiode graag een betere verdeling van regionale vertegenwoordiging
(aanbeveling 2);
* het tijdig ontvangen van agenda en stukken BAO (aanbeveling 3);
* bij agendering van onderwerpen in VVRE ook de afweging meenemen of het onderwerp ook
op NHN-niveau moet worden ingebracht (BAO) (aanbeveling 4) en of het nodig is om naast
de vaste vertegenwoordiging een andere portefeuillehouder aan te laten schuiven
(aanbeveling 4) ;
* Wisselende bestuurders bevordert niet de effectiviteit en continuïteit van het BAO
(aanbeveling 5);
* Aan de voorkant geen onderwerpen bespreken in het BAO waarover op NHN-niveau in een
ander gremium wordt gesproken (bijv. wonen) (aanbeveling 5);
* Het BAO is geen besluitvormend gremium (alleen ter kennisname), maar in de praktijk blijkt
dat het BAO een sturend inhoudelijk effect kan hebben op een aantal dossiers.
* Het VVRE is geen voorstander van deelname burgemeesters (vanuit de lobby) aan het BAO.
Deelname van burgemeesters geeft een andere dimensie aan het overleg. Er volgen andere
discussies en rolverdeling. Dit is niet gewenst (aanbeveling 6).
Wel wordt vastgesteld dat de agenda’s lobby-overleg en BAO elkaar soms overlappen.
De VVRE besluit:
9b Organisatie bovenregionale samenwerking VVRE
- De huidige samenwerking in stand te houden en strategische allianties aan te gaan op gebieden
waarbij we elkaar kunnen versterken.
- De voorzitter van de VVRE neemt deel aan het bestuurlijk vooroverleg BAO. De agenda’s van de
drie Westfriese vertegenwoordigers zijn leidend bij het inplannen van dit vooroverleg.
De bestuurlijke Westfriese dossierhouders schuiven aan bij het BAO indien nodig en gewenst.
- Bij agendering van onderwerpen in VVRE ook de afweging mee te nemen of het onderwerp ook
op NHN-niveau moet worden ingebracht.
- Consequenter terug te koppelen (in VVRE of op andere manier) en meer ruimte te maken in de
VVRE-agenda om dit zorgvuldig te doen.
- Meer zelf als regio het voortouw te nemen om onderwerpen op de agenda van het BAO te
plaatsen.
- Verder te bespreken welke mogelijkheden in Westfriesland effectief zijn en zo nodig met de
andere regio’s in overleg te treden of men bereid is tot een structuurverandering, onder
voorbehoud van de genoemde aandachtspunten/opmerkingen.
- Vooralsnog niet in te stemmen met het incorporeren van het lobby-overleg in het BAO.

10. PVVB Noord-Holland Noord
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 2 december 2020.
Stukken:
10 Acties en besluiten bestuurlijk PVVB 24 september 2020.
> Voorstel: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland.
Opmerkingen:
- Geen opmerkingen.
11. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Het eerstvolgende overleg vindt plaats in december.
Opmerkingen:
- Mw. Van Langen geeft aan dat het in de vorige vergadering genoemde overleg over
stikstofberekeningen heeft plaatsgevonden. De provincie en de Omgevingsdienst zien
mogelijkheden om dit te bespreken, in ieder geval voor Medemblik en zo mogelijk ook voor een
groter gebied.

Overig
12. 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:
12a Memo Mededelingen VVRE 5 november 2020
12b VVRE memo Gouden Eeuw app
12c Lobbyjaarverslag 2019-2020 Noord-Holland Noord
> Voorstel: kennisnemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
Opmerkingen:
- Huisvesting arbeidsmigranten
Het rapport van Desicio en het plan ‘Please in my backyard’ van de WBG zijn geagendeerd voor
de regionale raadsledenbijeenkomst op 18 november 2020.
Dhr. Nederpelt geeft aan dat in Medemblik al beleid is opgesteld inzake huisvesting
arbeidsmigranten, dat wordt voorgelegd aan de raad. De voorzitter van de WBG heeft richting
de voorzitter stuurgroep Pact aangegeven het liefst te komen tot Westfries beleid.
- Dhr. Nederpelt informeert de bestuurders over de stand van zaken rondom verblijfsrecreatie
NHN. In het volgende VVRE volgt een voorstel van de kwartiermaker over vormgeving
samenwerking.
- Onlangs zijn vanuit een andere gemeente medewerkers van de SED-organisatie actief benaderd
voor een functie. Mw. Roos geeft aan dit een onwenselijke situatie te vinden. En moet worden
besproken met de afdelingshoofden. Dit is ook op ABZ-niveau besproken.
- Dhr. Struijlaart refereert aan een enquête door studenten in opdracht van provincie Flevoland
over een OV-verbinding (bus) Houtribdijk. Afgesproken wordt contact op te nemen met de
provincie Flevoland om te kijken of hier gezamenlijke in kan opgetrokken.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op 3 december a.s.

