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Hoorn, 18 november 2021

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
2 december 2021 van 09.00 tot 11.15 uur. Het overleg vindt digitaal via Teams plaats.

Agenda
1.

Opening

09.00 uur

2.

Verslag vergadering 4 november 2021
Stukken:
2a Conceptverslag VVRE 4 november 2021

09.01 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag VVRE 4 november 2021

Duurzaamheid

dossierhouders Bashara, Nederpelt en Broeders

3. Uitvoeringsprogramma RES
09.05 uur
Voor de kerst van 2021 wordt het uitvoeringsplan naar RES 2.0 in alle gemeenten van NoordHolland ingebracht voor besluitvorming. Dit is afgesproken bij de vaststelling van de RES 1.0 in
juli 2021. Voorafgaand aan de collegebehandeling wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op
het uitvoeringsplan, het bijbehorende plan van aanpak en hetgeen de colleges toe besluiten. Het
betreft een project uit het Pact en is onderdeel van de ambitie energieneutraal Westfriesland.
Stukken:
3 Voorstel VVRE Presentatie RES UvP
> Voorstel:
1. Via een presentatie tijdens het VVRE kennis te nemen van het uitvoeringsplan naar RES
2.0 met bijbehorend plan van aanpak.
2. Akkoord te geven op de beslispunten voor het collegevoorstel die voor de kerst 2021 in alle
colleges worden voorgelegd. De beslispunten zijn onderdeel van de presentatie.
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Ondernemende regio

dossierhouders Helling, Nederpelt, Heutink

4. Verantwoording REA budget 2021 en budget 2022
09:35 uur
De VVRE heeft op 3 december 2020 en op 1 april 2021 met elkaar uitgesproken om het REAbudget te verlengen voor 2021-2024, met een budget van €175.000,- per jaar. In dit voorstel
wordt verantwoording gegeven van de besteding van de middelen in 2021. De projecten die in
2021 (deels) zijn betaald uit het REA-budget passen bij de ambities en het uitvoeringsprogramma
van het Pact 7.1. Daarnaast wordt op basis van de inwonersaantallen per 1-1-2021 de verdeling
van het REA-Budget 2022 voorgelegd.
Stukken:
4 Voorstel VVRE verantwoording REA budget 2021 en budget 2022
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de verantwoording van de besteding van het REA-budget 2021.
2. De resterende € 74.526,- vanuit 2021 toe te voegen aan het REA-budget 2022.
3. De bijdrage voor het REA-budget 2022 te betalen conform tabel 1.

Wonen – Huisvesten buitenlandse werknemers

dossierhouders Nederpelt,
Van Dolder en Helling

5. Huisvesting buitenlandse werknemers
09:55 uur
De werkgroep heeft informatie ingewonnen bij de Provincie Noord-Holland hoe het locatieonderzoek in de regio de Kop van Noord-Holland is uitgevoerd voor de huisvesting van flexibele
buitenlandse werknemers. De inzichten vanuit deze informatie zijn verwerkt in de concept
opdracht voor de offerteaanvraag. Met dit advies wordt een volgende stap in het proces gezet,
om te komen tot een opdracht voor een locatieonderzoek door een extern bureau. Het plan van
aanpak huisvesting buitenlandse werknemers is opgenomen in het UVP. In het Woonakkoord is
opgave 9 “Voldoende woonvoorzieningen voor buitenlandse werknemers, in balans met de
omgeving” opgenomen.
Stukken:
5a Voorstel VVRE Uitvraag locatie-onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers, december
2021
5b Probleemanalyse en voorstel huisvesting Buitenlandse arbeidskrachten
5c Offerteaanvraag locatieonderzoek
5d Plan van Aanpak huisvesting tijdelijke arbeidskrachten
> Voorstel:
1. In te stemmen met de probleemanalyse Huisvesting buitenlandse werknemers;
2. In te stemmen met de offerteaanvraag locatie-onderzoek huisvesting buitenlandse
werknemers;
3. Gezamenlijk met de Westfriese Bedrijvengroep over dit locatieonderzoek te communiceren.

Bovenregionale samenwerking
6. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierh. Heutink, Nederpelt, Helling)
Het BAO vond plaats op 12 november 2021

10:25 uur

Stukken:
Geen. Mondelinge terugkoppeling.
> Voorstel: Bespreken en terugkoppeling van het BAO van 12 november.
7. PVVB Noord-Holland Noord
Het PVVB vond plaats op 10 november 2021.

10:40 uur

Stukken:
Geen, mondeling terugkoppeling.
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> Voorstel: Bespreken van de terugkoppeling van de vergadering van 10 november.
8. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Het eerstvolgend overleg vindt plaats op 8 december 2021.

10:50 uur

Stukken:
De stukken zijn nog niet beschikbaar.
> Voorstel: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten voor de vergadering van 8
december.

Overig
9. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
11:00 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:
9a Memo Mededelingen VVRE 2 december 2021
9b Afwegingskader Westfriesland Houterweg 2-4
9c Informatiebijeenkomst raads- en statenleden Ontwikkeling datacenters Middenmeer
9d1 Conceptbeschikking Ondernemersloket Westfriesland
9d2 Bijlage 1 - Verplichte infobijlage Eindrapportage subsidie
> Voorstel:
9a Kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
9b Kennis nemen van het afwegingskader Westfriesland Houterweg 2-4
9c Kennis nemen van de uitnodiging voor een informatiebijeenkomst voor raads en staten
leden over ontwikkeling datacenters Middenmeer
9d Kennis nemen van de conceptbeschikking subsidie Ondernemersloket Westfriesland

10. Sluiting.

11:15 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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