Portefeuillehoudersoverleg VVRE/ Madivosa 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 gezamenlijk overleg pho Madivosa/VVRE 6 juni 2019
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland),
dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), mw. M. van der Ven, dhr. B. Tap, dhr. S. Bashara en mw. K. Al Mobayed (Hoorn), dhr.
W. Bijman (Koggenland), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), dhr. B. Nootebos (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D.
Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: mw. J. Bockma (Hoorn)
Verhinderd: gemeente Medemblik

Agenda
1. Opening
2. Tussentijdse evaluatie pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen
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.
Opmerkingen:
- Uit de evaluatie is gebleken dat in de pilot de doorstroom vanuit de voorzieningen nog niet goed op gang is
gekomen. Dhr. Tesselaar geeft een toelichting op de in de evaluatie genoemde knelpunten en aanbevelingen.
Hij spreekt de verwachting uit dat door het opvolgen van de aanbevelingen de te behalen resultaten beter
realiseerbaar zullen zijn.
- Na een korte discussie concludeert de voorzitter als volgt:
* Voor aanbeveling 1 zou er eerst een onderzoek moeten plaatsvinden naar de woningvoorraad bij de
betrokken wooncorporaties. Wellicht is, ook in overleg met het bestuurlijk overleg VVRE en HbA, een
herformulering noodzakelijk.
* Er wordt ingestemd met aanbeveling 2.
* De Madivosa bestuurders achten het nu nog te vroeg om een specifieke doelgroep uit te sluiten. Hiervoor is
eerst een ‘verdiepingsslag’ in de zorgbehoeften per doelgroep nodig; een categorisering.
* Aanbeveling 3 is akkoord met de randvoorwaarde dat er alleen herschikking van doelgroepen zal
plaatsvinden bij een gebleken tekort aan beschikbare woningen en na de gewenste categorisering.
3. Rondvraag
Geen opmerkingen
4. Sluiting.

