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Hoorn, 5 juli 2018
Geacht college,
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE nodig ik u hierbij
uit voor het gezamenlijke overleg Madivosa/VVRE op 19 juli 2018 van 12.00 tot 12.30 uur, in het
stadhuis van Hoorn, raadszaal.
Voorafgaand aan dit overleg zal om 11.30 uur in het stadhuis van Hoorn ondertekening
plaatsvinden van de samenwerkingsovereenkomst tussen woningcorporaties, zorgpartijen en
gemeenten in Westfriesland met daarin afspraken over de pilot uitstroom bijzondere doelgroepen
en maatschappelijke opvang in Westfriesland. Bij deze ondertekening zijn de leden van VVRE en
Madivosa van harte welkom. Ook de pers zal worden uitgenodigd.
Aansluitend aan het overleg Madivosa/VVRE is er gelegenheid een eenvoudige lunch te gebruiken
waarna om 13.00 uur de geplande reguliere vergadering van Madivosa zal starten.
De agenda voor het gezamenlijke overleg luidt als volgt:

1. Opening

12.00 uur

2. Regionale rapportage Kwetsbare Inwoners
In het convenant ‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg in
Westfriesland’ zijn de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen de Westfriese
gemeenten in onderlinge samenwerkingsafspraken vastgelegd. In het convenant is
opgenomen dat regionaal bestuurlijke afstemming en samenwerking plaatsvindt
binnen het Madivosa. De centrumgemeente Hoorn neemt tweemaal per jaar het
initiatief om de voortgang rond MO en BW bestuurlijk te agenderen in het
Madivosa-VVRE. Deze rapportage is een uitwerking hiervan.
Daarnaast aandacht voor het jaarwerkplan 2018. De onderliggende regiovisie
‘Herstel en participatie’ van Kwetsbare Inwoners 2018 – 2023 is eind 2017/begin
2018 in de raden vastgesteld. Ter informatie is ook de publieksversie toegevoegd.

12.05 uur

Stukken:
2a Advies Regionale rapportage Kwetsbare Inwoners
2b Regionale rapportage uitvoering Kwetsbare Inwoners (juni 2018)
2c Regionaal jaarwerkplan 2018
2d Publieksversie regiovisie “Herstel en Participatie” van Kwetsbare Inwoners 2018– 2023
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> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de rapportage op gebied van de Wmo-taken
Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en OGGz (MO/Vb/OGGz) en
Beschermd Wonen (BW).
2. Zich positief uit te spreken over het jaarwerkplan 2018 en daarin genoemde
activiteiten.
3. Zorg te dragen voor de uitvoering en financiële dekking van de activiteiten
uit het jaarwerkplan.
4. Zich positief uit te spreken over het agenderen van het onderwerp Kwetsbare
Inwoners voor de één van de regionale raadsledenbijeenkomsten eind dit jaar.
3. Rondvraag

12.28 uur

4. Sluiting.

12.30 uur

Met vriendelijke groet,
Tom de Smidt
Secretaris Madivosa / VVRE
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