Agenda VVRE
Datum
Tijd
Voorzitter
Locatie
Zaaknummer

:
:
:
:
:

3 november 2022
09.00 uur – 11.15 uur
René Assendelft
Raadszaal Hoorn
1993893

1. Opening

09.00 uur

2. Verslag VVRE 6 oktober 2022

09.01 uur

Voorstel:
- Vaststellen van het conceptverslag VVRE 6 oktober 2022
- Vaststellen van conceptverslag VVRE 6 oktober 2022 niet openbaar
Bijlage: 2a Conceptverslag VVRE 6 oktober 2022

THEMA WONEN

3. Programma uitvoering Woonakkoord 2023-2024
De provincie Noord-Holland en de Westfriese gemeenten hebben in 2020
een Woonakkoord gesloten. Voor de jaren 2023 en 2024 moet bepaald
worden welke acties uitgevoerd gaan worden. Het uitvoeringsprogramma
van het woonakkoord 2023/2024 is opgesteld met onderwerpen die
voortkomen uit de uitvoering van de afgelopen jaren, uit de nationale
woon- en bouwagenda en sluiten aan bij de woondeal Noord-Holland
Noord. De regio gaat voor de uitvoering van de acties subsidies bij de
provincie aanvragen. In dit voorstel wordt voorgesteld om het programma
voor 2023 en 2024 vast te stellen.
Het Woonakkoord is onderdeel van het Pact van Westfriesland 7.1 binnen
het thema Wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid.
Voorstel:
1. Instemmen met het uitvoeringsprogramma van het woonakkoord
2023/2024
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09.05 uur

Bijlage:
3a Voorstel VVRE Wijzigingsbesluit locaties landelijke woningbouwplannen
3b Bijlage 1 Memo Programma woonakkoord 2023 en 2024
3c Bijlage 2 Memo Voortgang uitvoering woonakkoord
3d Bijlage 3 Nationale woon- en bouwagenda

4. Clean2Anywhere

09.25 uur

Platform Westfriese Woningcorporaties (PWW) en WerkSaam hebben in
het Madivosa – VVRE van maart 2021 de bestuurders geïnformeerd over
C2A. Aan bod kwam o.a. de mogelijkheden van het plaatsen van woningen
in Westfriesland. De corporaties zijn uitgenodigd om een toelichting te
geven in de VVRE over de stand van zaken en hoe nu verder. En wat is nu
concreet nodig om te komen tot plaatsing.
Voorstel:
- Kennis nemen van de toelichting van de corporaties aan de VVRE
Bijlage: geen

5. Communicatie rapportage Locatieonderzoek
Huisvesting Buitenlandse werknemers

09.50 uur

In de VVRE vergadering van 6 oktober 2022 is het rapport gepresenteerd
door het bureau SWECO. In de vergadering is besloten om na de VVRE
vergadering van 3 november 2022 het rapport openbaar te maken.
Om dit mogelijk te maken zodanig dat de 7 gemeenten een gelijkluidende
communicatieboodschap delen, wordt in de VVRE vergadering van 3
november een concept persbericht en een concept raadsinformatiebrief
afgestemd.
Voorstel:
1. Vast stellen van een gezamenlijk persbericht met een eenduidige
communicatieboodschap die elkaars (WF7 en WBG) positie versterkt;
2. Vast te stellen een basis voor een concept raadsinformatiebrief om de
7 gemeenten in staat te stellen het onafhankelijke rapport
locatieonderzoek aan te bieden aan hun eigen gemeenteraden.
Bijlage:
5a Voorstel VVRE Communicatie locatieonderzoek Huisvesting Buitenlandse
Werknemers
5a Concept persbericht Huisvesting arbeidsmigranten
5c Concept proces brief aanbieden locatie onderzoek aan raden

THEMA REGIONALE SAMENWERKING
6. Overzicht dossierhouders VVRE

10.30 uur

De VVRE werkt met bestuurlijke trekkers op de verschillende thema’s en
projecten. Het is van belang gezamenlijk te bepalen wie voor welk
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onderdeel als dossierhouders gaan optreden.
Voorstel:
Afstemmen bestuurlijk dossierhouders VVRE en agendacommissie
Bijlage:
6a Overzicht thema’s dossierhouders VVRE
6b Overzicht thema’s dossierhouders Madivosa/VVRE

THEMA BOVENREGIONALE SAMENWERKING
7. Integraal Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (IBAO)

10.50 uur

Vakberaad Economie
Vakberaad Wonen
Vakberaad Bereikbaarheid
I-BAO
Voorstel:
- Bespreken notitie bovenregionale samenwerking en vertegenwoordiging
Westfriesland
Bijlage:
7 Bestuurlijk vertegenwoordiging NHN dossiers

8. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

10.55 uur

Het voorgaande overleg was op 12 oktober 2022
Voorstel:
Bespreken en terugkoppelen van AB 12 oktober 2022
Bijlage:
Er zijn geen stukken.

THEMA OVERIG
9. Mededelingen/informatie uitwisseling en rondvraag

11.00 uur

Voorstel:
Kennis nemen van de mededelingen en binnengekomen stukken
- Bespreken en ophalen onderwerpen Regionale raadsledenbijeenkomsten

Bijlage:
9a Mededelingen VVRE 3 november 2022 (inclusief overzicht regionale raadsledenbijeenkomsten)
9b1 Memo VVRE afstemming woningbouwplannen november 2022
9b2 Afwegingskader Tuindersweijde Zuid deel 2
9c Vergaderschema Madivosa – VVRE 2023

10. Sluiting

11.15 uur
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