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.
Conceptverslag pho Madivosa/VVRE 19 juli 2018
Aanwezig: dhr. S. Bashara (voorzitter, Hoorn), dhr. G. Besseling (Drechterland), dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), dhr.
S. Broersma, mw. M. van der Ven en mw. K. Al Mobayed (Hoorn), mw. C. van de Pol en dhr. W. Bijman
(Koggenland), dhr. D. Kuipers en mw. J. Fit (Medemblik), dhr. B. Beemster en dhr. R. Tesselaar (Opmeer), dhr. B.
Nootebos (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: Dhr. J. de Wilde en mw. P. van den Berge (Hoorn)

Agenda
1.

Opening
DDe voorzitter opent de vergadering.

Huisvesting / Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen
dossierhouders K. Al Mobayed en R. Tesselaar
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.
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
> 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 één van
de regionale raadsledenbijeenkomsten eind dit jaar.
Opmerkingen:
- De heer Bijman is verheugd met de vandaag ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen
woningcorporaties, zorgpartijen en gemeenten in Westfriesland met daarin afspraken over de pilot
Uitstroom bijzondere doelgroepen en maatschappelijke opvang in Westfriesland, vooral omdat
gemeenten een belangrijke rol spelen in de begeleiding van kwetsbare inwoners. Tevens is deze pilot
een goede voorbereiding op de uitvoering van Beschermd wonen vanaf 2020.
De regionale rapportage sluit hier prima bij aan.
- Mevrouw Van der Ven vraagt aandacht voor integrale bestuurlijke afstemming binnen het sociale en
fysieke domein. Sommige problemen maken een integrale benadering noodzakelijk .
- Mevrouw Al Mobayed spreekt haar voorkeur uit voor een gezamenlijke inhoudelijke afstemming voor de

-

-

regionale raadsledenbijeenkomst. Het is ook van belang dat alle betrokken wethouders op deze regionale
raadsledenbijeenkomst bestuurlijk vertegenwoordigd zijn.
De heer Nootebos vindt een gedegen stevige evaluatie van groot belang, ook omdat de groep
18-/18+ en de daarmee gepaarde problematiek (gebrek aan woonjaren) in deze pilot wordt
meegenomen.
Het gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE stemt in met de vier adviezen in het voorstel met inachtneming
van de genoemde opmerkingen.

4.

Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5.

Sluiting

