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 2 november 2017
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis en dhr. G. Besseling (Drechterland), dhr. E.
Struijlaart en dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), dhr. T. van Eijk (Hoorn), dhr. K. Knijn en dhr. W. Bijman (Koggenland),
dhr. H. Nederpelt, dhr. H. Tigges en mw. J. Fit (Medemblik), mw. E. Deutekom en dhr. H. Stoker (Opmeer) en
dhr. B. Nootebos (Stede Broec),
dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 2 dhr. S. Tjalsma en mw. J. Bockma (Hoorn)
Verhinderd: mw. N. Douw en dhr. B. Tap (Hoorn), dhr. J. Munnik (Stede Broec)

Agenda
1.

Opening
DDe voorzitter opent de vergadering.

Huisvesting / Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen
dossierhouders Van Eijk en Knijn / Douw en Bijman
2.

Pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen
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 18+ 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.
Stukken:
2a Uitgangspunten Pilot Uitstroom
2b Afspraken Pilot Uitstroom-PWW, oktober 2017
> Voorstel: in te stemmen met de lijst van uitgangspunten voor de uitstroom
Opmerkingen:
- De heer Van Eijk leidt kort het onderwerp in. De pilot heeft een looptijd van twee jaar en is een ‘levend
document’; lopende weg leren als voorbereiding op 2020.
Dit bestuurlijk overleg is geen besluitvormend orgaan; besluitvorming over de uitgangspunten zal dus
moeten geschieden in de colleges. De heer Van Eijk dringt bij de bestuurders er op aan – voor zover er
nog geen besluit is genomen – dit op te pakken in ieder geval voor het vaststellen van de toekomstvisie in
de raden in december a.s. De visie moet door de colleges vastgesteld zijn.
De afspraken met de wooncorporaties zijn geborgd in de PWW.
- De heer Bijman complimenteert de heren Van Eijk en Knijn met de gezamenlijke aanpak en is
enthousiast over de pilot. Hij stemt in met de uitgangspunten, maar met een nuancering ten aanzien van
het uitgangspunt ‘de aangewezen woning mag niet geweigerd worden’: de omstandigheden (wat is er
nodig?) van de cliënt moeten goed ingebed zijn in het debat van de uitstroomcommissie.
- De heer Struijlaart is een voorstander voor het vastleggen van de afspraken in een convenant inclusief
een persmoment.
- Mw. Deutekom dringt aan op de mogelijkheid om gegevens over plaatsing en verleende zorg aan

-

-

-

cliënten met elkaar uit te wisselen zodat er zo vroeg als mogelijk samen met het wijkteam en
betrokkenen gezorgd kan worden voor een ‘zachte landing’ van de cliënt. Ook is zij van mening dat het
goed is om na een jaar te peilen hoe de pilot verloopt.
De heer Nootebos vraagt aandacht voor het monitoren van de financiën. De heer Te Grotenhuis wijst
in dit kader op de grote verschillen per gemeente in het beschikbare budget voor het Sociaal Domein.
De heer Besseling geeft aan dat in sommige gemeenten relatief weinig huurwoningen zijn en er
daarnaast nog sprake is van weinig doorstroming. Dit kan problemen opleveren. Mevrouw Deutekom
attendeert op de mogelijkheid tot overleg met de provincie over de woningbouwcontingenten.
De heer Van Eijk: de pilot wordt constant gemonitord en indien nodig aangepast. De financiële
consequenties zijn nog niet bekend maar er is budget (Beschermd Wonen) beschikbaar in de
centrumgemeente. In het voorjaar van 2018 zal er meer bekend zijn over de financiën.
De heer Nederpelt is tevreden met de afspraken die gemaakt zijn met de woningcorporaties in de
PWW.
De voorzitter concludeert dat er wordt ingestemd met de lijst van uitgangspunten. In sommige
gemeenten is deze lijst al vastgesteld door de colleges. Daar waar dit nog niet het geval is, zal dit in
ieder geval voordat de toekomstvisie door de raden wordt vastgesteld gereed moeten zijn.

Omgevingswet

dossierhouders Nootebos, Tap en Tigges

3.

Procesplan Implementatie Omgevingswet
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.
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
Opmerkingen:
- De heer Nootebos geeft een korte toelichting. Een gezamenlijke regionale inrichting van het proces is
van groot belang in verband met de vele partners die hierbij betrokken zijn. De heer Nootebos
benadrukt dat de individuele gemeenten in een later stadium zelf zullen gaan besluiten over de
uiteindelijke inhoud en ambities.
- In Opmeer is de intentie het regionale procesplan in december te agenderen voor de raad. Ook
Koggenland zal het procesplan op korte termijn agenderen voor de raad.
- De heer Struijlaart constateert per gemeente een verschil in ambitieniveau. Hij kan zich echter
voorstellen dat een gemeente ook de tijd neemt om de ontwikkelingen in andere gemeenten af te
wachten. Die vrijheid moet er zijn.
- De heer Nootebos benadrukt dat het belangrijk is regionaal in januari/februari het procesplan regionaal
vast te leggen in de raden om vervolgens met de nieuwe raden de ambities op te halen. Dan is het een
lopende trein die uiteraard regelmatig besproken en bijgesteld moet worden.
- De heer Stoker vindt het van groot belang het procesplan als eenheid te presenteren in de
regionale raadsledenbijeenkomst van 22 november a.s.
- De heer Struijlaart is het ermee eens om aan de slag te gaan maar met een nuancering op het
ambitieniveau.
- De voorzitter constateert dat de leden van dit overleg kunnen instemmen met de presentatie van het
procesplan in de komende regionale raadsledenbijeenkomst.

4.

Rondvraag / Sluiting
- De heer Nootebos deelt mee dat het rapport onderzoek rioolheffing huurders (opgesteld in opdracht van
de gemeenten Drechterland, Koggenland, Medemblik en Stede Broec en de corporaties het Grootslag en
de Woonschakel) woensdag 1 november is vastgesteld. Het onderzoek is regio breed uitgevoerd. Het
onderzoek en de besprekingen daarover hebben niet geleid tot een eenduidige conclusie of gevolgtrekking.
Het is nu aan de individuele gemeenten hoe zij verder om wensen te gaan met de rapportage.
Dhr Nootebos zal de rapportage rondsturen.
-

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

