Portefeuillehoudersoverleg 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.

02. Conceptverslag pho Madivosa 2 maart 2017
Aanwezig: mw. N. Douw (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. M. Olierook
(Enkhuizen), dhr. T. van Eijk (Hoorn, na 14.00 uur), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. H. Nederpelt, mw. J.
Fit (Medemblik), mw. E. Deutekom, dhr. B. Nootebos (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink
(secretariaat)
Verhinderd: dhr. J. Munnik (Stede Broec)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Verslag vergadering d.d. 2 februari 2017
2. Conceptverslag Madivosa 2 februari 2017
Agendapunt 6 (De Westfriese Uitdaging): toegevoegd wordt dat Koggenland voor een vervolg van
subsidieverlening meer matches wenselijk acht.
Met inachtneming hiervan wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van:
- agendapunt 2 (verslag 8 december 2016)
* Medemblik geeft aan capaciteit beschikbaar te willen stellen voor een regionaal LHBT-beleid.
* Dhr. Te Grotenhuis zegt toe in september te zullen bezien in hoeverre er capaciteit beschikbaar
is voor het opstellen van een bestuursopdracht Demografische Ontwikkeling.
- agendapunt 4 (Regionale Agenda Madivosa 2017)
* Streekomroep: de dossierhouders Fit en Te Grotenhuis zullen in de volgende vergadering het
Madivosa informeren over de actuele stand van zaken
3. Verslag vergadering VVRE/Madivosa d.d. 2 februari 2017
3. Conceptverslag VVRE/Madivosa 2 februari 2017
Het Madivosa stemt in met het verslag van het gezamenlijk overleg.
Naar aanleiding van recente ervaringen met dit overleg is het van belang bijzondere aandacht te
besteden aan de te bespreken onderwerpen. Het gaat erom die zaken aan de orde te stellen die
zowel voor het Madivosa als voor het VVRE relevant zijn. Tijdens het overleg zal hierop goed de
regie moeten worden gevoerd.
4. Ingekomen en verzonden stukken

4a. Regionaal Educatieve Agenda, stand van zaken, februari 2017
- Mw. Deutekom vraagt aandacht voor een goede begeleiding bij stages om te voorkomen dat
jongeren vroegtijdig afhaken. Mw. Fit zal dit meenemen in het overleg REA en
dhr. Te Grotenhuis zal dit aan de orde stellen in de Commissie Jeugd-Werk van RPA NHN.
4b. Overzicht Regionale Sociale Agenda WF tender 2016/2017
- Voor kennisgeving aangenomen.
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.
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Stukken:
5. Regionale Agenda Madivosa 2017, 14 februari 2017
Opmerkingen:
- Het RSA-project ‘Werkatelier’ wordt gelinkt aan het RSA-project ‘Van Transitie naar
Transformatie in het Sociaal Domein’. Dit moet worden toegevoegd aan de Regionale Agenda
bij het onderdeel Transformatie en Innovatie
- Bovenregionale crisisfunctie NHN: mw. Deutekom geeft een toelichting op de stand van zaken.
- Het LHBT-beleid blijft vooralsnog gehandhaafd op de Regionale Agenda. De mogelijkheden voor
regionale actie worden door Hoorn en Medemblik bezien.
- Ook de bestuurlijke afweging over het regionale dementiebeleid wordt op de Regionale Agenda
geplaatst. Hoorn zegt toe in een volgende vergadering een korte presentatie te laten verzorgen
over de actuele ontwikkelingen en waar de regiogemeenten eventueel kunnen aanhaken.
6. Kostenberekening en toerekening Westfriese gemeenten vast vervoer
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;
Opmerkingen:
- Het Madivosa neemt kennis van de nieuwe be- en toerekening voor vast vervoer per 1 augustus
2016.
- De dossierhouders dhr. Van Eijk en mw. Deutekom geven een toelichting op de berekeningen.
Bij de start met het nieuwe systeem is de regio geconfronteerd met aanloopproblemen en
kinderziektes. Als deze opgelost zijn, dan zal er beter zicht zijn op de reductie in combinatie met
kwaliteit. Dhr. Van Eijk gaat na of de naheffing zoals genoemd in het advies is verwerkt in de
berekening.
7. Beschermd wonen (Bw) en Maatschappelijke Opvang (M0)
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. Het Westfriese
samenwerkingsconvenant ligt voor ter behandeling en ter tekening.
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
 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’
namens uw gemeenten te ondertekenen.
Opmerkingen:
Na een korte toelichting door de dossierhouders gaat het Madivosa akkoord met het voorstel.
Van alle gemeenten is een wethouder gemandateerd om het convenant ‘Samenwerken aan
beschermd wonen, opvang en zorg’ te ondertekenen. Het convenant wordt vervolgens in dit
Madivosa-overleg door alle gemandateerde bestuurders ondertekend.
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8. Convenant Jeugdhulp gemeenten en huisartsen, regio WF
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
 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
Opmerkingen:
- Mw. Deutekom schetst kort de voorgeschiedenis en zegt verheugd te zijn met het resultaat.
- De overige bestuurders sluiten zich hierbij aan, temeer daar de gevraagde financiële bijdrage al
heel snel terug verdiend wordt (minder doorverwijzingen naar 2e lijn).
- Dhr. Bijman geeft aan dat het college van Koggenland dinsdag 7 maart het convenant nog
definitief zal bespreken.
9. Rondvraag
- Mw. Deutekom vraagt aandacht voor de financiële bijdrage per gemeente aan de Westfriese
Sportverkiezingen. Afgesproken wordt dat elke gemeente intern na zal gaan hoe dit nu geregeld
is. De suggestie wordt gedaan aan de bestuurlijke trekkers van het Pact van Westfriesland
hiervoor als regio middelen beschikbaar te stellen.
10. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit vervolgens de vergadering.

