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Hoorn, 23 mei 2019
Geacht college,
Op 17 april meldde ik dat het gezamenlijke overleg VVRE/Madivosa pas om 13.00 uur zou kunnen
plaatsvinden in verband met een vergadering van het PVVB NHN van 11.00 tot 13.00 uur, dit keer
in het stadhuis van Hoorn. In het PVVB NHN hebben diverse VVRE-leden zitting.
Omdat het PVVB-overleg niet doorgaat is het mogelijk het overleg VVRE/Madivosa op het
gebruikelijke tijdstip te houden.
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE nodig ik u daarom
hierbij uit voor het gezamenlijke overleg Madivosa/VVRE op 6 juni a.s. van 12.00 tot 12.45 uur, in
het stadhuis van Hoorn, raadszaal.
Gelet op het tijdsstip van het gezamenlijke overleg Madivosa/VVRE is er gelegenheid een
eenvoudige lunch te gebruiken. In verband hiermee verzoek ik u het secretariaat te laten weten of
u hiervan gebruik wilt maken (d.smink@hoorn.nl).
De agenda voor het gezamenlijke overleg luidt als volgt:

1. Opening

12.00 uur

2. Tussentijdse evaluatie pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen

12.05 uur

In 2017 is door de zeven Westfriese gemeenten en de Westfriese woningcorporaties afgesproken
een pilot uitstroom voor bijzondere doelgroepen te starten. De looptijd van de pilot is van 1 juli
2018 tot eind 2020. In de pilot is een aantal knelpunten ontstaan waardoor doorstroom vanuit de
voorzieningen nog niet goed op gang is gekomen. De wethouders Al Mobayed en Tesselaar
hebben gevraagd om ambtelijk een tussentijdse evaluatie op te stellen. In de evaluatie worden de
knelpunten benoemd en wordt een aantal aanbevelingen gedaan.
Stukken:
2a Advies Tussentijdse evaluatie pilot uitstroom bijzondere doelgroepen
2b Evaluatie pilot Uitstroom Bijzondere Doelgroepen
> Voorstel: Instemmen met de tussentijdse evaluatie pilot uitstroom en de aanbevelingen uit de
evaluatie over te nemen.
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3. Rondvraag

12.40 uur

4. Sluiting.

12.45 uur

Met vriendelijke groet,
Tom de Smidt
Secretaris Madivosa/VVRE

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn
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regiowestfriesland.nl

