Portefeuillehoudersoverleg Madivosa/VVRE van de Westfriese gemeenten
Het portefeuillehoudersoverleg is geformaliseerd overleg tussen bestuurders van de Westfriese colleges met het
doel tot uitwisseling van standpunten te komen en daarmee afstemming te bewerkstelligen op de diverse
beleidsterreinen. In het portefeuillehoudersoverleg is geen sprake van formele besluitvorming. Het overleg kan
leiden tot adviezen aan de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders over regionale
aangelegenheden, die ter zake besluiten kunnen nemen. Binnen de gemeenten gelden de normale
besluitvormingsprocedures en regels voor openbaarheid.
03. Conceptverslag pho Madivosa/VVRE 20 juli 2017
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis en G. Besseling (Drechterland), dhr. E.
Struijlaart (tot en met agendapunt 3) en dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), dhr. B. Tap (tot en met agendapunt 3) en
dhr. T. van Eijk (Hoorn), dhr. K. Knijn, dhr. W. Bijman en mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr. H. Nederpelt en
mw. J. Fit (Medemblik), mw. Deutekom (Opmeer), dhr. B. Nootebos en J. Munnik (Stede Broec),
dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 dhr. B. Steinmetz (IM Europe), dhr. E. Frambach (Racedirector IM Maastricht)
dhr. R. Groenman (Directeur Nederlandse Triatlons Bond) en dhr. P. van der Werff (Hoorn), bij agendapunt 4
mw. C. Mensink en dhr. P. van Dalen (LaBase), mw. J. Bockma, dhr. J. de Wilde en dhr. S. Tjalsma (Hoorn), dhr.
F. Clabbers (Koggenland)

Agenda
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Verslag gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE 6 april 2017
Stukken:
2. Conceptverslag overleg Madivosa/VVRE 6 april 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ondernemende regio/Sportevenementen
3.

dossierhouders Tap en Nederpelt / Fit

Regiopromotie en presentatie Ironman
Tijdens de vorige VVRE-bijeenkomst is aandacht gevraagd voor het benutten van (sport)evenementen voor
regiopromotie.
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.
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.
> Vraag: Willen wij als regio Westfriesland verder uitwerken of en onder welke voorwaarden wij samen
de Ironman 70.3 naar de regio kunnen halen?
Opmerkingen:
De heer Tap geeft mede namens mevrouw Fit een toelichting op het onderwerp.
De heer Groenman van NTB geeft een uiteenzetting over de Triatlon Bond en de samenwerking
met Ironman.
De heer Steinmetz geeft een toelichting op Ironman wereldwijd. Hij gaat daarbij in op de impact,
‘facts and figures’ en de mogelijke financiële bijdrage van de regio.
De heer Frambach geeft aan hoe Ironman hier in Westfriesland eventueel zou kunnen worden
gerealiseerd in ruimtelijke zin.
De heer Tap geeft aan zeer enthousiast te zijn en ook dat Hoorn bereid is substantieel bij te dragen. Als
ook de overige gemeenten bijdragen zal naar verwachting ook de provincie bereid zijn te participeren.
Daarnaast mag worden verwacht dat ook ondernemers nog zullen sponsoren.
Hij vraagt mede namens mevrouw Fit of een uitwerking kan worden gemaakt.

-

-

Na een korte consultatie concludeert de voorzitter dat alle gemeenten enthousiast zijn over de
initiatieven, zowel de regiopromotie door sportevenementen als het initiatief Ironman. Bij de
uitwerking van regiopromotie door sportevenementen is het belangrijk te beschikken over een
jaaroverzicht.
Door in een keer hiervoor middelen te reserveren wordt voorkomen dat er voor elk evenement apart
financiële middelen moeten worden gevraagd bij de raad.
De heer Nederpelt heeft nog een aantal vragen. Deze zal hij mailen aan de dossierhouders.
De voorzitter concludeert dat de dossierhouders gemachtigd zijn om een en ander nader uit te werken.
Hij dankt de heren Steinmetz, Frambach en Groenman voor hun presentaties.

Huisvesting / Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen
dossierhouders Douw en Bijman
4.

Toekomstvisie kwetsbare inwoners
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.
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.
Opmerkingen:
De heer Van Eijk geeft een korte toelichting op het voorstel en benoemt de urgentie.
Mevrouw Mensink gaat nader in op de Toekomstvisie.
De heer Nootebos vraagt aandacht voor de doorwerking van deze toekomstvisie in de
huisvestingsverordening. Daarnaast vindt hij het aspect inkomen nog onderbelicht.
De heer Nederpelt heeft opmerkingen over proces en inhoud. Ten aanzien van het proces is hij van
mening dat raden nog onvoldoende zijn meegenomen. De raad in Medemblik wil in de positie worden
gebracht om kaders te stellen.
De heer Bijman vindt dat colleges nu stappen moeten zetten. Het is van belang raden te informeren en
richting te geven omdat deze tot nog toe nauwelijks met de problematiek te maken hebben gehad.
De heer Te Grotenhuis is het eens met de heer Bijman. Op dit moment kan men van de raad nog
weinig input verwachten.
De heer Nederpelt blijft van mening dat nu de raden te kort betrokken zijn.
Voor wat betreft Beschermd Wonen wil de heer Nederpelt graag samenwerken maar dan wel in de lijn
van Wmo. Hij kan zich vinden in een regionaal budget maar is tegen overhevelen van alle budgetten in
één pot.
De heer Van Eijk wijst erop dat op 1 januari 2020 bekend moet zijn hoe gehandeld moet worden.
Daarnaast zijn er meerdere partijen betrokken. In de regionale woonvisie zijn hierover afspraken
gemaakt voor de verdere uitwerking. De regionale woonvisie is door alle raden aangenomen. De
Toekomstvisie is dus een uitwerkingsopdracht.
De heer Bijman concludeert uit de discussie dat er in de regio een voorkeur is voor scenario 2. In dit
scenario is nog genoeg ruimte voor het gunnen en geven van lokale inbreng. Hij pleit ervoor de
regionale raadsledenbijeenkomst weer als podium te gebruiken om de raden verder te informeren.
De heer Nederpelt geeft aan dat de raad van Medemblik geen genoegen neemt met informeren; zij
willen kaders meegeven.
De voorzitter concludeert dat met uitzondering van Medemblik de voorkeur uitgaat naar scenario 2. Er
zal een proces worden ingezet naar de eigen colleges en raden. Daar vindt de uiteindelijke
besluitvorming plaats.

-

De heer Van Eijk wijst op de acute noodzaak de uitstroompilot te starten: het loopt uit de hand. Hoorn
kan de uitstroom niet kwijt. Dit is een regionaal probleem.
De heer Nederpelt geeft aan dat Medemblik akkoord kan gaan met het starten van de uitstroompilot
rekening houdend met de afspraken die gemaakt zijn met de woningbouwcorporaties.

5.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Sluiting

