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Madivosa vergadering

CONTACTPERSOON

T. de Smidt

TELEFOON

0229 252200

EMAIL
ZAAKNUMMER
BIJLAGEN

t.de.smidt@hoorn.nl

AAN
de colleges van burgemeester en
wethouders van de zeven Westfriese
gemeenten

1412283
diversen

Hoorn, 16 februari 2017

Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
2 maart 2017 van 13.30 tot 15.15 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C012.
De agenda luidt als volgt:
1.

Opening

13.30 uur

2.

Verslag vergadering Madivosa d.d. 2 februari 2017
2. Conceptverslag Madivosa 2 februari 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag

13.35 uur

3.

Verslag vergadering VVRE/Madivosa d.d. 2 februari 2017
3. Conceptverslag VVRE/Madivosa 2 februari 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag

13.40 uur

4.

Ingekomen en verzonden stukken
4a. Regionaal Educatieve Agenda, stand van zaken, februari 2017
4b. Overzicht Regionale Sociale Agenda WF tender 2016/2017
> Voorstel: voor kennisgeving aannemen

13.45 uur

5.

Regionale Agenda Madivosa 2017
In december 2016 is de Regionale Agenda Madivosa 2017 vastgesteld.
De Regionale Agenda 2017 komt elk overleg aan de orde en biedt
bestuurders de gelegenheid desgewenst melding te maken van de
voortgang op bepaalde terreinen. Ook kan zo nodig tot bijstelling van
de Agenda worden besloten.
5. Regionale Agenda Madivosa 2017, 14 februari 2017

13.46 uur

> Voorstel: bespreken voortgang uitvoering Regionale Agenda 2017

2/3

6.

Kostenberekening en toerekening Westfriese gemeenten vast
14.15 uur
vervoer (dossierhouders Van Eijk en Deutekom)
Tot en met juli 2016 werden de vervoerskosten voor leerlingen- en jeugdzorgvervoer
verdeeld over de gemeenten via het solidariteitsbeginsel. In het Madivosa overleg van 14
januari 2016 heeft u besloten om vanaf 1 augustus 2016 de vervoerskosten van het
leerlingenvervoer per individuele gemeente te berekenen in overeenstemming met het
daadwerkelijk gebruik. In de bijgevoegde memo wordt de systematiek nader toegelicht.
Stukken:
6. Advies Kostenberekening en toerekening Westfriese gemeenten vast vervoer
> Voorstel: kennis te nemen van de nieuwe be- en toerekening voor vast vervoer
(Leerlingen- WsW- en Jeugdhulpvervoer) per 1 augustus 2016;

7.

Beschermd wonen (Bw) en Maatschappelijke Opvang (MO)
14.30 uur
(dossierhouders Douw en Bijman)
De afgelopen periode zijn er zowel tussen de centrumgemeenten als in de Westfriese
regio samenwerkingsafspraken gemaakt in het kader van Wmo-beschermd wonen en
maatschappelijke opvang. Dit heeft zijn beslag gekregen in twee convenanten (zie
bijlagen). Het Westfriese samenwerkingsconvenant ligt voor ter behandeling en ter
tekening.
(Omdat voor het vorige Madivosa-overleg een onjuiste versie was aangeleverd, werd dit
agendapunt toen niet behandeld om eventuele verwarring te voorkomen.)
Stukken:
7a. Advies Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 2017, versie 06-02-17
7b. Convenant Landelijke Toegankelijkheid Beschermd wonen
7c. Handreiking en beleidsregels Landelijke Toegang
7d. Convenant ‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg’, versie 06-02-17


8.

Voorstel:
1. Kennis te nemen van het besluit in te stemmen met het convenant tussen de 43
centrumgemeenten inzake de landelijke toegankelijkheid beschermd wonen.
2. Mandaat te verlenen aan de namens uw gemeente aan dit overleg deelnemende
portefeuillehouder om het convenant ‘Samenwerken aan beschermd wonen,
opvang en zorg’ te ondertekenen

Convenant Jeugdhulp gemeenten en huisartsen, regio WF
14.45 uur
(dossierhouders Deutekom en Douw)
Het Convenant is een regionaal kader van afspraken tussen de Westfriese gemeenten en
de huisartsen werkzaam in de regio Westfriesland. Vanuit dit kader wordt de
samenwerking vormgegeven met als doel de inwoners van de regio Westfriesland optimaal
te ondersteunen bij hun hulpvragen. Met het sluiten van het convenant wordt voldaan aan
de verplichting uit artikel 2.7 lid 4 van de Jeugdwet om te komen tot afspraken over de
voorwaarden waaronder en de wijze waarop verwijzing plaatsvindt.
Stukken:
8a. Advies Convenant Jeugdhulp gemeenten en huisartsen WF
8b. Convenant Jeugdhulp gemeenten en huisartsen WF
8c. Werkplan jeugdhulp 2017 WFHO-ZWF
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9.

10.

Voorstel:
1. In te stemmen met het convenant jeugdhulp gemeenten en huisartsen regio
Westfriesland 2017 en het bijbehorende uitvoeringsplan.
2. Het convenant te laten ondertekenen door wethouder Douw en wethouder
Deutekom en hier een persmoment van te maken.
3. Een financiële bijdrage te leveren van € 36.630

Rondvraag
- mogelijke externe communicatie naar aanleiding van dit overleg.

15.05 uur

Sluiting

15.15 uur

Met vriendelijke groet,

Nel Douw
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

