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Geacht college,
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE nodig ik u uit voor
het gezamenlijke overleg Madivosa/VVRE op 3 juni 2021. In verband met de maatregelen rondom
het Corona virus vindt het overleg door middel van videobellen met Microsoft Teams plaats van
11:45 tot 13:00 uur.
1. Opening/mededelingen

11:45 uur

2. Haalbaarheidsonderzoek en – advies naar passende huisvesting
11:50 uur
voor verwarde personen met een veiligheidsrisico
In de regio zijn 5 tot 7 woonplekken nodig voor de specifieke groep daklozen met
verward/onbegrepen gedrag die een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving. Het bureau HHM
heeft opdracht gekregen het maatschappelijk draagvlak te onderzoeken, onderzoek te doen naar
kansrijke locaties voor dergelijke prikkelarme woningen en hiervoor een implementatieplan op te
stellen. In de opdrachtverlening staat vermeld dat in elk geval de volgende aspecten meegenomen
worden: maatschappelijk draagvlak, locatie, criteria doelgroep, uitgangspunten voor huisvesting,
vorm van huisvesting, begeleiding, raming realisatie- en exploitatiekosten.
Stukken:
2a Voorstel Madivosa/VVRE haalbaarheidsonderzoek
2b Offerte Haalbaarheidsonderzoek en advies passende huisvesting voor zorgmijdende inwoners
> Voorstel:

1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek en –advies naar passende huisvesting
voor verwarde personen met een veiligheidsrisico
2. Akkoord te gaan met het voorstel dit onderwerp mee te nemen in een bredere
presentatie van de uitvoering van het regionale beleidskader voor kwetsbare inwoners bij
de regionale raadsledenbijeenkomst van 29 september a.s.
3. Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO
12:15 uur
Het realiseren van regio overstijgende RIF MBO projecten vraagt samenwerking met en
cofinanciering van de gemeenten. Zonder dit commitment kunnen de subsidieaanvragen bij het
Rijk niet worden ingediend.
Dit voorstel sluit aan bij een aantal onderdelen binnen het Pact.
• Het gaat om een intensieve samenwerking tussen onderwijs, overheden en
bedrijfsleven/maatschappelijke instellingen.
• Het voorstel heeft betrekking op een Pact thema Arbeidsmarkt & Onderwijs
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•
-

Binnen het thema A&O sluit het aan bij meerdere daarin benoemde activiteiten;
vergroten betrokkenheid bij projecten RIF MBO
ontwikkelen leerwerkinitiatieven waaronder de Zorgacademy WF
praktijkleren, jongeren in beeld en leven lang ontwikkelen

Stukken:
3a Voorstel VVRE Madivosa RIF MBO OZO en Entree PT
3b Subsidieaanvraag RIF MBO Entree in Beweging en Ontzorg de Zorg
> Voorstel:

1. Kennis te nemen van de RIF MBO aanvraag “Entree in beweging”
2. Akkoord te gaan met een cofinanciering € 30.000,- voor Westfriesland voor de periode
van 4 jaar, ingaande schooljaar 2021-2022 en deze te dekken uit het VSV budget
(Jongeren In Kwetsbare Posities).
3. Kennis te nemen van de RIF MBO aanvraag “Ontzorg de zorg”
4. Akkoord te gaan met een cofinanciering € 50.000,- voor Westfriesland voor de periode
van 4 jaar, ingaande schooljaar 2021-2022 en deze te dekken uit het regionaal budget
van de Regionaal Economische Agenda Westfriesland.
5. Akkoord te gaan met het per gemeente door de burgemeester laten ondertekenen van
de intentieverklaring behorend bij de subsidieaanvraag.
4. Rondvraag

12:40 uur

5. Sluiting

13:00 uur

Met vriendelijke groet,
Ymke Swiers
Secretaris Madivosa/VVRE
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