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 1 oktober 2020
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis , mw. Y. Roos
(Drechterland), mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. D. Kuipers
(Medemblik), dhr. R. Tesselaar en mw R. Wiersma-de Faria (Opmeer), dhr. B. Nootebos (Stede
Broec), mw. Y. Swiers en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: mw. J. Bockma en mw. P. van den Berge (Hoorn)
Verhinderd: dhr. S. Bashara, dhr. Helling en mw. K. Al Mobayed (Hoorn), dhr. J. Broeders
(Drechterland), dhr. D. Luyckx, dhr. E. Struijlaart en mw. Heutink (Enkhuizen), mw. C. van de
Pol (Koggenland), dhr. H. Nederpelt en mw. A. van Langen (Medemblik), mw. L. Groot (Stede
Broec)

Agenda
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering in Teams.
2. Plan van Aanpak extra inzet bestrijding dak- en thuisloosheid
Samen met cliënten, regiogemeenten, zorgpartners en woningcorporaties zijn de maatregelen
geïnventariseerd voor de brede aanpak bestrijding van dak- en thuisloosheid Westfriesland. Het

betreffen extra maatregelen, ze dragen bij aan de realisatie van de landelijke doelstellingen,
per maatregel is een begroting opgesteld en één totale begroting van alle maatregelen, het
plan bevat kwantitatieve resultaten van de maatregelen en er heeft regionale afstemming
plaatsgevonden. De weergave van de maatregelen is volgens de indeling: Preventie,
vernieuwing van de opvang en Wonen met begeleiding.
Stukken:
2a Voorstel gezamenlijk Madivosa/ VVRE plan van aanpak extra inzet bestrijding dak- en
thuisloosheid
2b Plan van aanpak extra maatregelen bestrijding dak- thuisloosheid in Westfriesland
> Voorstel:
Kennis te nemen van het Plan van Aanpak extra inzet bestrijding dak- en thuisloosheid.
Opmerkingen:
- Mw. Bockma en mw. Van den Berge geven via een presentatie een toelichting op het plan van
aanpak, de eerste reactie van het ministerie en de aanpassingen aan het plan van aanpak die
na deze reactie zijn doorgevoerd en de hoogte van de aanvraag van de 2e aangepaste versie.
- De reactie van het ministerie op de aangepaste versie van het plan van aanpak wordt
verwacht in de eerste week van oktober.
- Mw. Van den Berge licht nog een aantal zaken toe, o.a. de regionale toekomstvisie en recente
cijfers over de bezetting van de nachtopvang.
- Mw. Roos is benieuwd naar de herkomst van de cliënten per gemeente. Afgesproken wordt
deze na te sturen.
- Mw. Bockma benadrukt dat dit plan specifiek bedoeld is om extra doorstroommogelijkheden
te creëren, gericht op kwalitatieve verbetering en flexibel omgaan met de veranderende
vraag.
- De bestuurders complimenteren mw. Bockma en mw. Van den Berge met de uitgebreide
presentatie.

Het gezamenlijk pho Madivosa/VVRE besluit:
- Kennis te nemen van het plan van aanpak extra inzet bestrijding dak- en thuisloosheid en de
genoemde aanpassingen na de eerste reactie van het Ministerie.
3. Rondvraag
Opmerkingen:
- Mw. Van der Ven informeert de bestuurders over de start van een post-HBO opleiding
‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ (IZWT) in Westfriesland in oktober. Dit betreft
een samenwerking tussen de vijf grootste zorgpartijen, waaronder de Omring en
WilgaerdenLeekerweide groep. De opleiding wordt verzorgd door InHolland.
- Mw. Wiersma-de Faria heeft onlangs een gesprek gehad met de algemeen directeur van de
VNG, dhr. Geluk. Hij is benieuwd naar de bestuurlijke samenwerking in Westfriesland en
stelt voor een bezoek aan onze regio te brengen op 3 december a.s. tussen 13.30 en 17.00
uur. Het Madivosa/VVRE geeft aan dit een goed initiatief te vinden en Dhr. Geluk uit te
nodigen voor 3 december.
4. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

