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Geacht college,
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE nodig ik u hierbij
uit voor de gezamenlijke vergadering Madivosa/VVRE op 20 juli 2017 van 11.15 tot 13.00 uur, in
het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C010.

Agenda
1.

Opening

11.15 uur

2.

Verslag gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE 6 april 2017
2. Conceptverslag overleg Madivosa/VVRE 6 april 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag

11.20 uur

Ondernemende regio / Sportevenementen
3.

dossierhouders Tap en Nederpelt / Fit

Regiopromotie en presentatie Ironman

De heer Tap heeft tijdens de vorige VVRE-bijeenkomst aandacht gevraagd voor
het benutten van (sport)evenementen voor regiopromotie. Dossierhouders Tap
en Fit lichten het belang hiervan nader toe.
Vraag: Willen wij als regio Westfriesland verder uitwerken hoe wij
(sport)evenementen in de regio (in algemene zin) meer gezamenlijk kunnen
afstemmen, aanpakken en laten renderen?
Aanleiding voor voorgaande vraag is de mogelijkheid die zich nu voordoet een
Ironman (een grote internationale triatlon) in Westfriesland te realiseren. Doel
hiervan is daarmee grote aantallen (6.000 – 8.000) bezoekers naar de regio
trekken door het benutten en profileren van onze sterke punten in de regio,
waaronder:
- Unieke ligging aan IJsselmeer en Markermeer;
- Oer-Hollandse cultuurlandschap;
- Krachtige kustplaatsen met landelijke naamsbekendheid;
- De rijke (VOC) geschiedenis;
- De Westfriese Omringdijk;
- Watersport, wandelen, varen en fietsen;
Spreiding van recreatieterreinen door de regio.
Maar naast economische impact is een belangrijk doel van dit evenement voor
de regio is ook het stimuleren van gezondheid en breedtesport in de regio.

11.25 uur

2/2

Maastricht-Limburg host sinds 2015 een volledige Ironman. In Nederland is er
nog geen officiële halve Ironman (70.3 mijl). Deze zouden wij als regio
Westfriesland kunnen hosten.
Björn Steinmetz (IM Europe) geeft een presentatie in aanwezigheid van Emiel
Frambach (racedirector IM Maastricht) en Rembert Groenman (Directeur NTB Nederlandse Triatlon Bond).
Achtergrondinformatie:
- Evaluatie van Ironman Maastricht-Limburg 2016 is als bijlage toegevoegd
- Trailer Ironman: https://www.youtube.com/watch?v=qjxxYoL7nSU&t=2s
- Trailer Ironman 70.3 Zell am See:
https://www.youtube.com/watch?v=1lZvA_qMfPA

> Vraag: Willen wij als regio Westfriesland verder uitwerken of en onder welke
voorwaarden wij samen de Ironman 70.3 naar de regio kunnen halen?

Huisvesting / Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen
(Dossierhouders: Douw en Bijman)
4.

Toekomstvisie kwetsbare inwoners

12.10 uur

Het huidige beleidskader voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (genaamd: Het
Stedelijk Kompas) heeft een looptijd t/m 2016. VNG en gemeenten zijn overeengekomen een
herstel en participatie gerichte benadering voor doelgroepen MO en BW de komende jaren met
kracht door te zetten. Daarnaast treedt er een verschuiving op in de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten onderling. De voorliggende toekomstvisie
bevat een inhoudelijke visie en concrete actiepunten voor de komende jaren. Daarnaast bevat
het een voorstel voor de vorm van samenwerking na 2020.
Doel van de bespreking is tot overeenstemming te komen over de Toekomstvisie, zodat het in
het najaar van 2017 kan worden voorgelegd aan de lokale colleges en gemeenteraden.
Eventuele opmerkingen kunnen meegenomen worden in de versie die in het lokale
besluitvormingsproces wordt ingebracht. Voorafgaand aan het overleg zal ambtelijk een
presentatie worden verzorgd.
Stukken:
4a Advies Madivosa Toekomstvisie Kwetsbare inwoners
4b Toekomstvisie MO-BW Westfriesland
> Voorstel:
Tot overeenstemming te komen over de regionale visie: “Herstel en Participatie:
toekomstvisie kwetsbare inwoners in de regio West-Friesland 2018-2023”, zodat de visie in
het najaar ter besluitvorming kan worden aangeboden aan de lokale colleges en
gemeenteraden.
5.

Rondvraag

12.55 uur

6.

Sluiting

13.00 uur

Met vriendelijke groet,

Tom de Smidt
Secretaris
Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

