Agenda Madivosa - VVRE
Datum

: 6 oktober 2022

Tijd
Locatie

: 12.00 uur
: Raadszaal Hoorn

Zaaknummer : 1986420

1. Opening

12.00 uur

2. Verslag en Madivosa-VVRE 7 juli

12.01 uur

Voorstel:
- Vaststellen van het conceptverslag Madivosa-VVRE 7 juli 2022
Bijlage:
2 Conceptverslag Madivosa - VVRE 7 juli 2022

THEMA WONEN EN ZORG

3. Onderzoek naar prikkelarm wonen in Westfriesland

12.05 uur

Dossierhouders: K. Hakhoff en R. Tesselaar

Niet voor alle doelgroepen in Westfriesland zijn er passende woonplekken. Dat
geldt met name voor een kleine en specifieke groep daklozen met
verward/onbegrepen gedrag die een veiligheidsrisico kunnen vormen voor de
omgeving. Bij deze groep is sprake van (ernstige) psychiatrische, verslavings- en/of
persoonlijkheidsproblematiek en problemen op diverse leefgebieden. Deze groep
heeft behoefte aan prikkelarme woonplekken. Bureau HHM heeft in opdracht van
centrumgemeente Hoorn een haalbaarheidsonderzoek naar kansrijke locaties voor
een pilot van 5-7 woonplekken uitgevoerd. Het onderzoek is nu afgerond en de
uitkomsten worden nu gepresenteerd.
Voorstel:
- Kennis te nemen van de presentatie van HHM van het onderzoek naar
prikkelarm wonen in Westfriesland
Bijlage:
3 Voorstel Madivosa-VVRE presentatie Prikkelarm Wonen
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THEMA BOVENREGIONALE SAMENWERKING

4. Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord Holland Noord (RPAnhn)

12.30 uur

WerkSaam Westfriesland
Dossierhouders: A. Boomgaars, R Assendelft en S. Visser-Botman

De regio Westfriesland werkt op regionaal en bovenregionaal samen om zoveel
mogelijk mensen duurzaam aan het werk te helpen en de mismatch tussen de
vraag naar passend geschoolde medewerkers van regionale bedrijven en het
aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. De (boven)regionale samenwerkingen
RPAnhn en WerkSaam WF zijn samenwerkingspartners waarmee we die
doelstelling nastreven. Met dit agendapunt wordt u geïnformeerd over de
werkwijze, doelstellingen en resultaten.
Voorstel:
- Kennis nemen van de gepresenteerde informatie.
Bijlage:
4 Voorstel Madivosa-VVRE RPA WerkSaam

5. Werkbezoek Gedeputeerde Staten Provincie 11 oktober 2022

13:00 uur

Op 11 oktober komt het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
naar de regio Westfriesland. In samenwerking met de provincie is een programma een
opgesteld. De colleges van Westfriesland gaan tijdens het werkbezoek in gesprek met de
gedeputeerden en laten de opgaven, uitdagingen en kansen van de regio zien.
Voorstel:
- Kennis nemen van het programma van het werkbezoek van 11 oktober 2022
Bijlage:
5 Presentatie werkbezoek provincie 11 oktober

THEMA OVERIG
6. Mededelingen/informatie uitwisseling en rondvraag

13.10 uur

Voorstel:
-

Kennis nemen van de mededelingen en binnengekomen stukken

Bijlage:
Er zijn geen stukken vooralsnog

7. Sluiting

13.15 uur
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