uitnodiging
& agenda
VVRE vergadering

CONTACTPERSOON
TELEFOON
EMAIL

1/4

Y. Swiers

AAN

0229 252200

de colleges van burgemeester en

y.swiers@hoorn.nl

wethouders van de zeven Westfriese
gemeenten

ZAAKNUMMER
BIJLAGEN

Diversen
<Diversen>

Hoorn, 20 januari 2022

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
3 februari 2022 van 09.00 tot 11.00 uur. Het overleg vindt digitaal via Teams plaats.

Agenda
1.

Opening

09.00 uur

2.

Verslag vergadering 2 december 2022
Stukken:
2a Conceptverslag VVRE 2 december 2022
2b Conceptverslag Madivosa/VVRE 2 december 2022

09.01 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag VVRE 2 december 2022
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 2 december
2022

Wonen – Huisvesten buitenlandse werknemers

dossierhouders Nederpelt,
Van Dolder en Helling
3. Huisvesting buitenlandse werknemers
09:05 uur
Vanaf 2 september 2021 is met hulp van de Provincie Noord-Holland en de WBG de opdracht
voor de offerteaanvraag voorbereid. Met dit advies wordt een volgende stap in het proces gezet,
om te komen tot een opdracht voor een locatie-onderzoek door een extern bureau.
In de offerte wordt qua organisatie gesproken over een stuurgroep die op drie belangrijke
ijkmomenten besluiten dient te nemen. Voorgesteld wordt om deze stuurgroep niet alleen uit de
drie bestuurlijke trekkers te laten bestaan, maar uit zeven bestuurders die huisvesting
buitenlandse werknemers in hun gemeente trekken.
Het plan van aanpak huisvesting buitenlandse werknemers is opgenomen in het UVP Pact van
Westfriesland. In het Woonakkoord is opgave 9 “Voldoende woonvoorzieningen voor
buitenlandse werknemers, in balans met de omgeving” opgenomen.
Stukken:
3a Voorstel VVRE Locatie-onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers februari 2022
3b Brief Locatie-onderzoek Sweco
3c Plan van aanpak Offerte Sweco
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> Voorstel:
1. In te stemmen met de offerte locatieonderzoek huisvesting buitenlandse werknemers en
de opdracht aan SWECO te verlenen;
2. In te stemmen met een stuurgroep voor het locatieonderzoek met 7 gemeentelijke
bestuurders;
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van resterende REA-gelden 2021 van € 40.000
voor het locatieonderzoek.
4. Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling van het bestuurlijke overleg met de
provincie op 20 januari 2022;
5. Gezamenlijk met de Westfriese Bedrijvengroep over dit locatieonderzoek te communiceren.

Duurzaamheid

dossierhouders: Bashara, Nederpelt en Broeders

4. Intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw
09.35 uur
De Westfriese gemeenten werken op basis van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) aan
een klimaatbestendige regio. In de periode 2020-2021 zijn achtereenvolgens een stresstest,
ambitie met bijbehorende adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda’s tot stand gekomen. Eén van
de afspraken in de adaptatiestrategie is dat nieuwbouw vanaf nu klimaatbestendig wordt
ontwikkeld. In een intensief samenwerkingstraject hebben de deelnemers naar gemene delers
gezocht en zijn compromissen gesloten. Het heeft geleid tot de intentieovereenkomst, een
gedragen set aan afspraken en een update van de basisveiligheidsniveaus. Die maken de
duurzaamheidsopgave met betrekking tot klimaatadaptatie concreter en duidelijker en zorgen
voor een gelijk speelveld.
Stukken:
4a Voorstel VVRE Intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw
4b Aanbiedingsbrief Intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw
4c Afspraken Intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw MRA en Noord Holland
4d Bestuurlijke samenvatting kosten en bekostiging klimaatbestendige nieuwbouw
4e Eenzijdige Intentieverklaring Klimaatbestendige nieuwbouw MRA en Noord Holland
4f Uitgenodigde partijen Intentieovereenkomst Klimaatadaptieve nieuwbouw MRA en NoordHolland
> Voorstel:
1. De intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw aan te gaan;
2. Zich in te spannen de bij de overeenkomst behorende afspraken en
basisveiligheidsniveaus te verankeren in beleid en handelen.

Bovenregionale samenwerking
5. Integrerend Bestuurlijk Afstemmings Overleg (IBAO)
De vergaderdata 2022 voor het IBAO zijn nog niet bekend.

10:00 uur

In zowel VVRE als BAO is ingestemd met de nieuwe organisatie t.a.v. de bovenregionale
samenwerking NHN. Er komen drie bestuurlijke vakberaden: wonen, bereikbaarheid en
economie. Hieronder hangt het Integraal Bestuurlijke Afstemmingsoverleg (IBAO). Het IBAO zal
in eerste aanleg met drie gedeputeerden, drie burgemeesters en twee bestuurlijke trekkers per
vakberaad worden georganiseerd. Het aparte huidige lobbyoverleg met de drie burgemeesters
uit Den Helder, Alkmaar en Hoorn vervalt hiermee. Jan Nieuwenburg zal namens Westfriesland
zitting nemen in het IBAO.
Gelet op de wens van de bestuurders om snel een start te maken met de nieuwe organisatie is
via mail afgestemd welke bestuurders per vakberaad zullen aansluiten namens Westfriesland:
-

-

Wonen: huidige trekker Marjon van der Ven met als huidige twee vervangers Rosalien van
Dolder en Esther Heutink die (per toerbeurt) aanschuiven en/of al naar gelang de
onderwerpen bepalen wie mede aanschuift.
Bereikbaarheid: huidige trekker Samir Bashara met als huidige twee vervangers Jeroen
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-

Broeders en Robert Tesselaar die (per toerbeurt) aanschuiven en/of al naar gelang de
onderwerpen bepalen wie mede aanschuift.
Economie: huidige vertegenwoordiging Arthur Helling, Harry Nederpelt en Esther Heutink.
Per toerbeurt of al naar gelang het te behandelende onderwerp, zoals nu ook al wordt
gewerkt.

NB
Westfriesland heeft ingebracht om duurzaamheid/energie als apart bestuurlijk overleg naast
wonen, mobiliteit en verkeer te positioneren. Vooralsnog zit dit vakgebied bij economie
ingesloten, net als agri, food, recreatie en toerisme. Gedachte hierachter is dat de RES al een
aparte organisatie kent en de economische tak van duurzaamheid/energie, denk aan geothermie
en waterstof, goed ingepast kan worden bij het vakberaad economie.
Economische agenda NHN
Om een goede start te maken met het vakberaad economie is het wenselijk om een economische
NHN-agenda op te stellen. Bureau Public Result stelt deze agenda op in samenwerking met de
drie regio’s. Deels is dit zo opgepakt om te ontzorgen, deels om snelheid te behouden om niet
achter het net te vissen als er o.a. (rijks)mogelijkheden voorbij komen waar NHN op in kan
spelen. Draagvlak is echter vereist, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Het moet immers een agenda
zijn voor en door NHN en onze regio. Er zal worden geput uit reeds bestaande regionale visies en
ambities. Veel ligt er al, denk aan het ambitiedocument NHN. Maar ook willen wij mogelijk
(nieuwe) punten als regio inbrengen of zien wij kansen om bepaalde projecten op NHN-niveau
op te schalen. Nieuwe Energie Westfriesland, geothermie als economische motor van de regio, is
bijvoorbeeld een interessante. De economische agenda wordt een dynamisch document zodat
we in een latere fase kunnen invoegen en wijzigen, mede gelet op de bestuurswisselingen die
mogelijk plaatsvinden.
Stukken:
5a Bijlage Notitie BAO nieuwe stijl
5b Kick-off document economische agenda
> Voorstel:

bespreken nieuwe governance bovenregionale samenwerking en economische
agenda NHN.

6. PVVB Noord-Holland Noord
Terugkoppeling van het PVVB van 16 december 2021.
Het eerstvolgende PVVB vindt plaats op 28 februari 2022.

10:15 uur

Stukken:
De stukken van 28 februari zijn nog niet beschikbaar.
> Voorstel:

bespreken terugkoppeling van de vergadering van 16 december 2021.

7. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Terugkoppeling van het overleg van 8 december 2021.

10:25 uur

Stukken:
Geen stukken.
> Voorstel:

Bespreken terugkoppeling van de vergadering van 8 december 2021.

Overig
8. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
10:35 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 3 februari 2022
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8b1
8b2
8b3
8c

Afwegingskader Westfriesland Spanbroekerweg
Afwegingskader Westfriesland Van Roozendaalstraat
Afwegingskader Westfriesland de Volkstuin vh Kweeklust
Beantwoording van vragen gesteld tijdens commissiedebat 7 juli
over datacenters

> Voorstel:
8a Kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
8b Kennis nemen van de afwegingskaders Westfriesland Spanbroekerweg, Van
Roozendaalstraat en de Volkstuin vh Kweeklust
8c Kennis nemen van de beantwoording van vragen gesteld tijdens commissiedebat 7 juli
over datacenters
9.

Sluiting.

11:00 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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