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Inleiding: 

De visie op (psychisch) kwetsbare inwoners is beschreven in de toekomstvisie. Ieder half jaar 

ontvangt u een rapportage over de voortgang van onderwerpen die onder de regionale 

toekomstvisie vallen. Hieronder zijn een drie onderwerpen beschreven waar we in grotere mate 

uitvoering aan hebben gegeven en nog steeds aan geven. Andere onderwerpen zijn te vinden in de 

rapportage in de bijlage.  

 

Voortgang project Blokhuisgelden 

Voor de regio Westfriesland heeft gemeente Hoorn in 2021 een extra budget van € 2,7 miljoen 

ontvangen om het aantal dak- en thuislozen te verminderen. Dit budget is gebaseerd op een 

aanvraag voor de uitvoering van zeven regionale maatregelen, waar gemeente Hoorn uitvoering 

aan geeft in samenwerking met de andere zes gemeenten. De maatregelen zijn aanvullend op de 

maatregelen en initiatieven die in de regio Westfriesland al in gang gezet zijn. Twee maatregelen 

zijn inmiddels afgerond. Het gaat hierbij om een onderzoek naar de instroom in MO en BW, de 

uitkomsten worden bestudeerd. Ook de aangetrokken projectleider voor het versnellen van 

woonplannen heeft de opdracht afgerond. Vijf maatregelen lopen nog, onder andere de 

verbouwing van de nachtopvang. Deze is in de zomer van 2023 afgerond. Ook de pilot Housing First 

loopt, van de vijf woningen zijn er inmiddels drie in gebruik. De overige twee woningen komen in 

2023 beschikbaar.  

 

Regionaal Toegangsteam MOBW 

Op 1 januari 2023 startte het regionale toegangsteam (RT). Het RT werkt onder 

verantwoordelijkheid van 1.Hoorn, het gebiedsteam van de gemeente Hoorn. In de tweede helft van 

2022 zijn de voorbereidingen getroffen om de migratie van de dossiers van de MO cliënten naar de 

gemeente Hoorn te realiseren. Er is een dienstverleningsovereenkomst ondertekend, waarmee 

Hoorn de opdracht krijgt uitvoering te geven aan het RT volgens bepaalde voorwaarden en eisen. In 

alle gemeenten in Westfriesland is een nieuwe verordening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 

vastgesteld, met algemene regels die de gemeenten hanteren. In nadere regels is de verordening 

verder uitgewerkt. 

 

2023 

Het jaar 2023 is het laatste jaar voor de toekomstvisie. We starten met de evaluatie van deze 

beleidsvisie en werken toe naar een nieuw kader. Hier worden de Westfriese raden via de regionale 

raadsledenbijeenkomsten bij betrokken. Ook starten we de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop 

MO-BW met de vaststelling van de beleidsuitgangspunten door de Westfriese gemeenteraden 

halverwege dit jaar. 


