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Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
8 juni 2017 van 9.00 tot 12.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C012.

Agenda
1.

Opening

9.00 uur

2.

Verslag vergadering 6 april 2017

9.05 uur

Stukken:
2. Conceptverslag Madivosa 6 april 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
3. Ingekomen en verzonden stukken
Geen

9.10 uur

4. Mutatie samenstelling Madivosa
9.10 uur
Als opvolger van de heer Olierook neemt namens het college van B&W Enkhuizen de heer
D. Luyckx deel aan het overleg Madivosa.
> Voorstel: de dossiers in het Madivosa onder verantwoordelijkheid van de
heer Olierook worden één op één overgenomen door de heer Luyckx.
5. Regionale Agenda Madivosa 2017
9.15 uur
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 Regionale Agenda worden besloten.
Stukken:
5. Regionale Agenda Madivosa 2017, versie 16 mei 2017
> Voorstel: bespreken voortgang uitvoering Regionale Agenda 2017.
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Wmo
6.

dossierhouder Luyckx

Verlenging Convenant Kennisplatform Mantelzorg Westfriesland

9.30 uur

In januari 2014 is het Convenant Kennisplatform Mantelzorg Westdfriesland getekend door de
betrokken maatschappelijke organisaties en de zeven Westfriese gemeenten. Dit convenant had
een looptijd van drie jaar en is inmiddels verlopen. Omdat de inhoud van het convenant zeer
actueel is en er ook voldoende draagvlak is bij de betrokken organisaties voor voortzetting,
wordt voorgesteld het bestaande convenant te verlengen voor onbepaalde tijd door
ondertekening van een addendum.
Tijdens de vergadering zal een korte presentatie worden gegeven over het convenant door
Mark Wijnen van het Kennisplatform.
Stukken:
6a Advies Verlenging Convenant Kennisplatform Mantelzorg Westfriesland
6b Convenant Kennisplatform Mantelzorg Westfriesland
6c Machtiging portefeuillehouder tekenen addendum
6d Addendum Convenant Kennisplatform Mantelzorg Westfriesland
> Voorstel:

In te stemmen met de verlenging van het Convenant Kennisplatform Mantelzorg
Westfriesland voor onbepaalde tijd door ondertekening van het addendum.

Jeugdhulp/Sociaal Domein

dossierhouders Deutekom en Douw

7. Jaarplan Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland
9.50 uur
In het bijgevoegde advies wordt een toelichting gegeven op Kennisplatform Sociaal Domein
Noord-Holland en het jaarplan voor 2017.
Stukken:
7a Advies Kennisplatform Sociaal Domein
7b Jaarplan Kennisplatform Sociaal Domein 2017
7c Activiteitenkalender 2017
> Voorstel:

Kennis nemen van het jaarplan 2017 en gedachtewisseling over deelname
bijeenkomsten, gericht op bestuurders (van gemeenten en maatschappelijke
organisaties).

8. Regionale samenwerking rondom jeugd en inzet regionale capaciteit
10.10 uur
In het regionale beleidskader “zorg voor jeugd” 2014-2018 hebben de Westfriese gemeenten
zich uitgesproken over de regionale samenwerking. Op een aantal terreinen is de
samenwerking al verder gegaan en werkt de regio bovenregionaal samen met de regio’s Kop
van Noord-Holland en Alkmaar. In bijgevoegde notitie “regionale samenwerking rondom jeugd
en inzet structurele regionale beleidscapaciteit” wordt weergegeven op welke wijze de regionale
en bovenregionale samenwerking gestalte heeft gekregen. Tevens wordt de suggestie gedaan
om een aantal aanpalende beleidsvelden regionaal uit te voeren en de regionale
beleidscapaciteit hiervoor uit te breiden.
Door Joke Hofstra, beleidsadviseur Hoorn, zal een toelichting worden gegeven op het advies.
Stukken:
8a Advies Regionale samenwerking jeugd en regionale inzet regionale capaciteit
8b Notitie Regionale samenwerking rondom jeugd en inzet structurele regionale
beleidscapaciteit
> Voorstel:

1. De huidige regionale capaciteit (voor regionaal beleid en het schakeloverleg) onder
te brengen in een regionaal team en deze uit te breiden met:
 Extra regionale beleidscapaciteit voor 37 uur per week;
 Regionale ketenregisseur Jeugd/Wmo voor 5 uur per week;
 Regionale toezichthoudend ambtenaar Wmo voor een nader te bepalen uren per
week (bij voorkeur verdeeld over twee of meer personen).
2. Op deze formatie-uitbreiding het regiotarief toe te passen en de kosten op basis van
inwonertal te verdelen over de zeven gemeenten.
3. Gemeente Hoorn mandaat te verlenen voor het uitvoeren van de werkgeversrol.
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Participatiewet/Inkomensondersteuning

dossierhouders Van de Pol en De Jong

9. SchuldHulpMaatje
(dossierhouder: Fit)
10.40 uur
In juli 2016 heeft SchuldHulpMaatje Westfriesland een presentatie gegeven in het Madivosa. Er
werd een inkijk gegeven in wat SchuldHulpMaatje Nederland doet naast individuele begeleiding
in de regio. Voor een zo efficiënt mogelijke administratie en aanvraag voor financiële bijdrage
door gemeenten, verzoekt de stichting om één regionaal aanspreekpunt voor gemeenten.
Afgesproken werd dat Medemblik als penvoerder zou optreden en een voorstel zou
voorbereiden. Dit voorstel treft u hierbij aan.
Stukken:
9a Advies SchuldHulpMaatje Westfriesland
9b Begroting SHM WF
> Voorstel:
1. Tot overeenstemming komen om per college middelen beschikbaar te stellen over een
periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) en
2. de gemeentelijke bijdrage jaarlijks te bepalen.

Cultuur/Sport

dossierhouder Fit

10. Talentontwikkeling jonge sporttalenten
11.00 uur
In het vakoverleg van de Westfriese sportambtenaren is gesproken over een initiatief dat is
opgezet voor de ondersteuning van Westfriese sporttalenten: Talent United. Talent United
maakt gebruik van lokale expertise en middelen voor de talentontwikkeling van sporters uit de
regio Westfriesland. De dossierhouder acht het gewenst dit initiatief regiobreed te
ondersteunen door een eenmalige bijdrage van € 500 per gemeente.
Stukken:
10a Advies Talentontwikkeling jonge sporttalenten
10b Brochure Talent United
> Voorstel:

Voor talentontwikkeling van jonge topsporters uit Westfriesland € 500 per
gemeente beschikbaar te stellen aan Talent United.

Overig
11. Rondvraag
- mogelijke externe communicatie naar aanleiding van dit overleg

11.15 uur

12.

11.30 uur

Sluiting

Met vriendelijke groet,

Nel Douw
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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