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Hoorn, 19 oktober 2017
Geacht college,
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE nodig ik u hierbij
uit voor de gezamenlijke vergadering Madivosa/VVRE op 2 november 2017 van 11.00 tot 12.00
uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C012.

Agenda
1. Opening

11.00 uur

Huisvesting / Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen
(dossierhouders Van Eijk en Knijn / Douw en Bijman)
2. Pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen

11.05 uur

Op 20 juli jl. heeft het gezamenlijk bestuurlijk overleg VVRE en Madivosa gesproken over de
Toekomstvisie Kwetsbare Inwoners regio Westfriesland. De toekomstvisie wordt in december ter
vaststelling voorgelegd aan de raden. Een van de doelstellingen uit de toekomstvisie is het
verbeteren van de uitstroom van bijzondere doelgroepen. In het gezamenlijk bestuurlijk overleg
(20 juli) is afgesproken een pilot te starten waarin op een andere wijze (gezamenlijk) gewerkt
gaat worden om de uitstroom uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en de uitstroom
van jongeren van achttienplus met een zorgbehoefte te bespoedigen. Dit is inmiddels ook
afgestemd met de woningcorporaties in het PWW (Platform Westfriese Woningcorporaties). De
corporaties steunen dit voorstel.
Tussen de woningcorporaties en portefeuillehouders wonen is overeengekomen dat een
ambtelijke werkgroep een lijst van uitgangspunten opstelt voor de pilot. Deze uitgangspunten
worden ter instemming voorgelegd aan het regionaal bestuurlijk overleg en het PWW. Na
akkoord van de lijst met uitgangspunten zullen wij de pilot op gaan starten.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de lijst met uitgangspunten. Deze zal zo spoedig
mogelijk na verzending van de agenda aan de leden van het bestuurlijk overleg worden
toegezonden.
Stukken:
2a Uitgangspunten Pilot Uitstroom (volgt spoedig)
2b Afspraken pilot uitstroom-PWW, okt 2017
> Voorstel: In te stemmen met de lijst met uitgangspunten voor de uitstroom
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Omgevingswet

(dossierhouders Nootebos, Tap en Tigges)

3. Procesplan Implementatie Omgevingswet
11.50 uur
Op 22 november a.s. zal in de regionale raadsledenbijeenkomst een toelichting worden gegeven
op het procesplan. De dossierhouders achten het daarom gewenst hieraan in dit overleg kort
aandacht te besteden en de beschikbare informatie te delen. Alle colleges zijn dan gelijk
geïnformeerd. In bijgaande memo wordt e.e.a. nader toegelicht.
Stukken:
3a Adviesmemo Implementatie Omgevingswet, oktober 2017
3b Regionaal Procesplan Omgevingswet
3c Raadsvoorstel en –besluit Procesplan Omgevingswet
3d t/m 3h diverse bijlagen
> Voorstel: Kennis nemen van het procesplan Implementatie Omgevingswet in de
regio Westfriesland

4. Sluiting

12.00 uur

Met vriendelijke groet,
Tom de Smidt
Secretaris Madivosa / VVRE
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