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 5 november 2020
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. J. Broeders en mw. Y. Roos (Drechterland),
dhr. E. Struijlaart (Enkhuizen), dhr. S. Broersma, dhr. A. Helling, mw. M. van der Ven en mw. K.
Al Mobayed (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. D. Kuipers en mw. J. Fit (Medemblik),
dhr. R. Tesselaar (Opmeer), dhr. B. Nootebos, dhr. N. Slagter en mw. L. Groot (Stede Broec),
mw. Y. Swiers en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 2 mw. P. Taams (Hoorn)
Verhinderd: dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. D. Luyckx en mw. E. Heutink
(Enkhuizen), dhr. J. Houtenbos en mw. R. van Dolder (Koggenland), mw. R. Wiersma-de Faria
(Opmeer) dhr. H. Nederpelt en mw. A. van Langen (Medemblik),

Agenda
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering in Teams.
2. Cofinanciering Techniek Pact West-Friesland
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
VVRE-overleg 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 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.
Opmerkingen:
- Mw. Taams geeft een toelichting op de probleemstelling in het voorstel. In 2019 is
afgesproken dit project nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van het Pact van Westfriesland en
zo te voorzien in de middelen voor dit project. Echter, gebleken is dat in het Pact van
Westfriesland geen middelen beschikbaar zijn voor het Uitvoeringsprogramma, waar het

-

-

-

TechniekPact onderdeel van is.
De bijdrage voor 2020 is eenmalig bekostigd uit de REA-gelden. Voor de bijdrage van 2021
zijn gemeenten gevraagd binnen de eigen gemeente middelen te organiseren. Dit is niet in
alle gemeenten gelukt. In het voorstel staan diverse oplossingsrichtlijnen.
De huidige besteding Pact van Westfriesland biedt in 2020 wel ruimte om de bijdrage voor
2021 te voldoen, maar moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De bedragen zijn
geoormerkt voor projectmanagement en communicatie.
Na een ronde langs de gemeenten kan worden vastgesteld dat alle gemeenten het project
onderschrijven, maar financiering van de bijdrage is voor een aantal gemeenten een
aandachtspunt. De intentie wordt uitgesproken om daar op korte termijn een oplossing voor
te vinden.
Mw. Taams geeft aan dat de overgebleven middelen Pact van Westfriesland van 2020 door
de regio coördinator zullen worden teruggestort.
De voorzitter stelt voor om voor 2021 te kiezen voor een pragmatische oplossing: de
middelen die voor 2020 terugvloeien vanuit het Pact, zullen worden teruggeboekt naar de
gemeenten, waarna deze worden ingezet voor de gevraagde bijdrage aan het TechniekPact.
Voor alle gemeenten geldt dat, voor zover dit nog niet is gelukt, er nog steeds op korte
termijn moet worden gezocht naar beschikbare middelen. Daarnaast mag dit geen precedent
zijn voor cofinanciering voor andere projecten uit het Uitvoeringsplan.
Dhr. Slagter refereert aan mogelijke extra subsidiemogelijkheden bij de provincie voor
2022/2023 (bedrijven en techniek)

Het gezamenlijk pho Madivosa/VVRE besluit:
- In te stemmen met het voorstel van de voorzitter: de middelen die voor 2020 terugvloeien
vanuit het Pact eenmalig in te zetten voor de gevraagde bijdrage aan het TechniekPact. Voor
alle gemeenten geldt dat er nog steeds op korte termijn moet worden gezocht naar
beschikbare middelen. Daarnaast is dit geen precedent voor cofinanciering andere projecten
uit het Uitvoeringsplan.
3. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
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
Opmerkingen:
- Mw. Van der Ven geeft een korte toelichting op de brief van Platform Woningcorporaties
Westfriesland over de samenwerkingsovereenkomst Uitstroom bijzondere doelgroepen
Westfriesland.
- De bestuurders spreken kort met elkaar over de inhoud van deze reactie. In de brief staan
veel goede aanbevelingen die zeker met elkaar besproken moeten worden.
- Afgesproken wordt nu geen schriftelijke reactie te versturen, maar eerst bestuurlijk met
elkaar het gesprek te voeren. Onderling wordt met elkaar afgestemd welke bestuurlijke
trekkers dit op zich zullen nemen. Belangrijk is dat ook de wethouders wonen/zorg in de
andere gemeenten betrokken blijven.
- Het gesprek met corporaties vindt plaats met twee wethouders Wonen en twee wethouders
zorg.

Het gezamenlijk pho Madivosa/VVRE besluit:
- kennis te nemen van de brief met de reactie Samenwerkingsovereenkomst Uitstroom
bijzondere doelgroepen WFG
- Een bestuurlijk gesprek in te plannen met de bestuurlijke trekkers wonen/zorg en de
woningcorporaties.
4. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

