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 6 april 2017
Aanwezig: mw. E. Deutekom (voorzitter, Opmeer), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. T. van Eijk,
mw. J. de Jong (Hoorn), dhr. W. Bijman en mw. C. van de Pol (Koggenland), dhr. H. Nederpelt en mw. J.
Fit (Medemblik), dhr. J. Munnik en dhr. B. Nootebos (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink
(secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunten 5 t/m 7 dhr. M. El Feddali (Hoorn), bij agendapunt 5 mw. S. Akka
(Medemblik), bij agendapunt 6 dhr. D.J. Haitsma (Projectleider), bij agendapunten 6 en 7 mw. M. van
Veenendaal (Hoorn), bij agendapunt 8 en 9 mw. C. Bakker (Hoorn), bij agendapunten 10 en 11
mw. J. Hofstra en mw. A. Boelens (Hoorn).
Verhinderd: Dhr. D. Luyckx (Enkhuizen) en mw. N. Douw (Hoorn)

1. Opening
In verband met afwezigheid van mw. Douw zit mw. Deutekom dit overleg voor.
De voorzitter opent de vergadering.
Mededelingen:
- De dossierhouders Inkoop stellen voor in een regionale bijeenkomst voor raadsleden aandacht te
besteden aan de regionale samenwerking bij inkoop Sociaal Domein. De leden van het Madivosa
stemmen in met dit voorstel.
- Op 8 juni a.s. zal mogelijk een gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE ingepland worden over de
conceptvisie Maatschappelijke Opvang-Beschermd Wonen.
2. Verslag vergadering d.d. 2 maart 2017
2. Conceptverslag Madivosa 2 maart 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en verzonden stukken

3a. Brief Humanitas Westfriesland aan wethouders WF, februari 2017
 Voorstel: uitwisselen van opvattingen over de brief en bespreken mogelijke samenwerking
- Geconstateerd wordt dat Humanitas verschillende goede activiteiten ontwikkelt. De gemeenten
zullen individueel contact zoeken met Humanitas voor mogelijke samenwerking.
3b. Memo LHBT-beleid
- Voor kennisgeving aangenomen.
- Mw. Fit geeft aan dat Medemblik en Hoorn hierin waar mogelijk samen zullen optrekken.
- Dhr. Bijman meldt dat Koggenland positief staat t.o.v. LHBT-beleid maar dat hiervoor geen
ambtelijke capaciteit kan worden vrijgemaakt.
4. Regionale Agenda Madivosa 2017
4. Regionale Agenda Madivosa 2017, versie 21 maart 2017
Opmerkingen:
- Met betrekking tot de vorming Streekomroep WF geeft mw. Fit een update over de
besluitvorming.
Inkoop
dossierhouders Douw en Nederpelt
5. Plan van aanpak Strategische Inkoop
In het voorjaar van 2016 heeft het Madivosa de bestuursopdracht strategische inkoop vastgesteld.
Na deze vaststelling is een begin gemaakt met de uitwerking daarvan. In het najaar van 2016 en
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begin dit jaar zijn overlegtafels georganiseerd tussen de gemeenten en zorgaanbieders om te komen
tot een plan van aanpak Inkoopstrategie 2018/2019.
Stukken:
5a. Advies Plan van Aanpak Strategische Inkoop 2018
5b. Projectplan Inkoopstrategie 2018/2019
5c. Invulling projectstructuur Inkoop Westfriesland
 Voorstel:
1. Vaststellen van het projectplan Inkoopstrategie 2018/2019
2. Beschikbaar stellen van het projectbudget € 210.000,- voor het uitwerken van de
inkoopstrategie en deze kosten op basis op inwonersaantal te verdelen onder de
regiogemeenten.
3. Akkoord te gaan met het verlengen van de huidige contracten cq. een passende (lichte vorm)
inkoopproces voor de contracten die verlengd kunnen worden.
Opmerkingen:
- Mw. Akka geeft een toelichting op het projectplan aan de hand van een presentatie van de
eerste resultaten van de overlegtafels. Zij gaat daarbij in op de inrichting, sturing en bekostiging
en het verdere proces.
- De voorzitter dankt mw. Akka voor de heldere uitleg.
- De leden van het Madivosa zijn onder de indruk. De vraag is wel: gaat dit lukken? Duidelijk is
dat goede communicatie zeer belangrijk is.
Dhr. Nederpelt geeft aan dat het noodzakelijk is om voortgang te blijven maken, vooral in
verband met de nu nog beschikbare middelen.
- Dhr. Bijman dringt er bij de dossierhouders op aan de overige gemeenten steeds goed mee te
nemen in het proces.
- De vergadering stemt in met het voorstel.
Jeugdhulp / Sociaal Domein

dossierhouders Deutekom en Douw

6. Bovenregionale Inkoop Integrale Crisisdienst Jeugd
In de afgelopen periode heeft tussen de drie regio’s in Noord-Holland Noord de voorbereiding
plaatsgevonden voor het inkooptraject Integrale Crisisdienst Jeugd. De dossierhouders willen de
overige leden van het Madivosa informeren over het voortraject en de voorgestelde koers.
 Voorstel: kennis nemen van de presentatie en gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
Opmerkingen:
- Mw. Van Veenendaal verzorgt een presentatie over de voortgang bij het ontwikkelen van een
bovenregionaal Crisisdienst Jeugd 0-18 jaar.
- Vanuit de vergadering wordt aan de dossierhouders meegegeven dat de voorkeur van de regio
blijft uitgaan naar een crisisdienst voor uiteindelijk de doelgroep 0-100 jaar.
- De presentatie zal worden toegevoegd aan het verslag.
7. Bovenregionale Uitvoeringsagenda Specialistische Jeugdhulp
De colleges van 18 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben de bovenregionale
transformatieagenda specialistische jeugdhulp vastgesteld om samen met de aanbieders van
specialistische jeugdhulp een transformatie te realiseren van specialistische functies in de
jeugdhulp. Naar aanleiding van de transformatieagenda is door de gemeenten en aanbieders samen
een Uitvoeringsagenda Specialistische Jeugdhulp Noord-Holland Noord opgesteld. Dit om uitvoering
te geven aan de ambities uit de transformatieagenda.
Stukken:
7a. Advies aan Madivosa inzake Bovenregionale Uitvoeringsagenda Specialistische Jeugdhulp
7b. Integrale planning en uitvoeringsagenda
7c. Voorstel samenwerkingsstructuur en capaciteit bovenregionale samenwerking jeugdhulp
 Voorstel:
1. De Uitvoeringsagenda Specialistische Jeugdhulp Noord-Holland Noord voor 2017 en 2018 vast
te stellen conform bijlage 1 en bijbehorende planning (bijlage 2).
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2. De structuur voor de bovenregionale samenwerking specialistische jeugdhulp Noord-Holland
Noord in 2017 en 2018 vast te stellen conform bijlage 3.
3. De in bijlage 3 opgenomen ambtelijke capaciteit benodigd voor de bovenregionale
samenwerking beschikbaar te stellen vanuit de eigen ambtelijke capaciteit.
4. In te stemmen met de aanstelling van een projectbegeleider en projectondersteuner in 2017 en
2018 en de daaraan verbonden jaarlijkse bovenregionale kosten € 204.700,- en deze te
verrekenen op basis van inwonertal.
Opmerkingen:
- Het Madivosa stemt in met het voorstel.
Participatiewet/Inkomensondersteuning

dossierhouders Van de Pol en De Jong

8. Preventie schuldhulpverlening
Tijdens het overleg op 2 februari 2017 is aangegeven dat er behoefte is om met elkaar in gesprek
te gaan over meer hulp ‘aan de voorkant’. Sinds het najaar van 2015 loopt er in Hoorn een pilot
met woningcorporatie Intermaris en is een medewerker actief op het gebied van schuldpreventie.
Het is nuttig de ervaringen met elkaar te delen.
 Voorstel: Kennis nemen van de presentatie en gedachtewisseling.
Opmerkingen:
- Mw. C. Bakker, beleidsmedewerker in Hoorn, geeft een presentatie over de pilot Preventie
Schuldhulpverlening.
- Dhr. Te Grotenhuis laat zich graag inspireren door pilots zoals deze in Hoorn om vervolgens
lokaal tot actie over te gaan. Een gezamenlijk regionale aanpak is z.i. niet aan de orde.
- Mw. De Jong geeft aan dat bij de pilot nu ook contact wordt gezocht met de
energieleveranciers en zorgverzekeraars. Ook wordt overwogen om de contacten uit te breiden
naar bedrijven (zoals banken). Zij zegt toe de overige gemeenten te zullen informeren over de
voortgang.

9. Armoedebestrijding onder kinderen
Vanaf 2017 krijgen de gemeenten vanuit het Rijk structureel extra gelden ten behoeve van
kinderen in armoede. Het wordt wenselijk geacht gezamenlijk naar de besteding van de gelden te
kijken en met elkaar van gedachten te wisselen over de diverse mogelijkheden. Ter inspiratie zijn in
bijgaande memo verschillende opties aangedragen.
Stukken:
9. Memo Armoedebestrijding kinderen, maart 2017
 Voorstel: gedachtewisseling op basis van de memo Armoedebestrijding kinderen.
Opmerkingen:
- Van gedachte wordt gewisseld over de inzet van extra rijksmiddelen vanaf 2017 voor
armoedebestrijding onder kinderen. Een deel van deze middelen kan worden aangewend om
meer bekendheid te geven aan de diverse regelingen bij de doelgroep. Het zou ook besteed
kunnen worden aan het daadwerkelijk bereiken van die doelgroep. Nog niet alle kinderen zijn in
beeld bij de gemeenten. Ook is gebleken dat Stichting Leergeld beschikbaar gestelde middelen
effectiever in kan zetten, bijv. bij computerregelingen. Een andere mogelijkheid is het
ontwikkelen van een ‘Geldkrant’ en deze huis-aan-huis verspreiden.
Jeugdhulp/Sociaal Domein

dossierhouders Deutekom en Douw

10. Samenwerking Veilig Thuis
In januari 2016 vond een gesprek plaats tussen ambtenaren en wethouders van Westfriesland en
de directie van GGD/Veilig Thuis over een aantal aandachtspunten binnen de samenwerking tussen
gemeenten en Veilig Thuis. Bijgaand voorstel geeft een overzicht van deze aandachtspunten met
daarbij de stand van zaken en hoe verder hiermee om te gaan.
Stukken:
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10. Advies aan Madivosa inzake Samenwerking Veilig Thuis, april 2017
 Voorstel:
1. Het tempo te verlagen en de voorgenomen pilot – die in het kader van gegevensuitwisseling
tussen Veilig Thuis en de Westfriese gemeenten gepland was – on hold te zetten, om eerst
via de uitwisseling “op de werkvloer” het onderling vertrouwen op te bouwen tussen de
medewerkers van de wijkteams en die van Veilig Thuis.
2. Samen met Veilig Thuis op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor nauwere samenwerking
en uitwisseling in de toekomst, die – kijkend naar de nieuwe ontwikkelingen – noodzakelijk
zullen zijn.
3. Sturen op betrouwbare registratie bij Veilig Thuis, om zo in elk geval door de beschikbare
cijfers een betrouwbaar beeld te krijgen over de 7 gemeenten in West-Friesland; op basis
daarvan kan beleid ontwikkeld worden om huiselijk geweld en kindermishandeling verder te
doen afnemen.
4. In april 2017 opnieuw een bestuurlijk overleg te plannen met de GGD en de Westfriese
bestuurders om de stand van zaken en de onderlinge samenwerking en afstemming te
bespreken en parallel aan de werkvloer ook op bestuursniveau te werken aan een betere
samenwerking en meer onderling vertrouwen.
5. Een bedrag van € 25.000,- beschikbaar te stellen voor ontwikkelings-, onderzoeks- en
begeleidingskosten, uitmondend in deling van informatie die een effectievere aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio mogelijk maken.
Opmerkingen:
- Na enige discussie concludeert de voorzitter dat het Madivosa kan instemmen met het voorstel,
met uitzondering van punt 5. Voordat kan worden ingestemd met het beschikbaar stellen van
€ 25.000 is een betere onderbouwing noodzakelijk.
11. Kindermishandeling en huiselijk geweld, Multidisciplinaire Aanpak ++
De VNG heeft in 2014 namens de centrumgemeenten vrouwenopvang met de staatssecretaris
afgesproken om per 1 januari 2018 een kwaliteitsimpuls aan de aanpak van huiselijk geweld te
geven in de vorm van MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak ++). Als tegenprestatie vindt een
structurele ophoging van de DUVO rijksuitkering plaats. In bijgaand advies worden de
ontwikkelingen geschetst.
Stukken:
11a. Advies aan Madivosa inzake MDA++, april 2017
11b. Factsheet Wat is MDA++
 Voorstel:
1. Kennis nemen van de ontwikkelingen zoals aangegeven in het advies.
2. Aan te geven op welke schaal samenwerking wenselijk is.
3. Opdracht te geven tot een bestuursopdracht voor de ontwikkeling MDA++
4. Input mee te geven aan portefeuillehouder voor de Stuurgroep Bovenregionale
Voorzieningen.
Opmerkingen:
- Mw. Boelens geeft een toelichting op het advies en doet verslag van het werkbezoek van
mw. Douw aan het MDCK in Hoofddorp.
- Het Madivosa acht samenwerking op Westfriese schaal op niet realistisch. Gemikt zou moeten
worden op schaal Noord-Holland Noord.
- De vergadering kan instemmen met het opdracht geven tot het opstellen van een
bestuursopdracht voor de ontwikkeling van MDA++
Vergunninghouders

dossierhouders Bijman en Douw

12. Project Westfriese Vergunninghouders
In de Regionale Agenda 2017 is ook het onderdeel regionale huisvesting en integratie
vergunninghouders opgenomen. De reden hiervoor is dat de aanpak van integratie en participatie
vergunninghouders door elke gemeente apart wordt opgepakt, maar er veel regionale verbanden
gelegd kunnen worden. In de planning voor 2017 is aangegeven dat er in het eerste kwartaal
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2017 een bestuursopdracht aan het Madivosa wordt voorgelegd.
De verwachting is dat door de uitvoering van de projectopdracht regionaal beleid en afstemming
met betrekking tot integratie en huisvesting rondom de vergunninghouders tot stand komt.
Stukken:
12a. Advies Projectopdracht Vergunninghouders, maart 2017
12b. Projectopdracht Westfriese Vergunninghouders
 Voorstel: instemmen met de projectopdracht Westfriese Vergunninghouders.
Opmerkingen:
- Het Madivosa stemt in met het voorstel.
- De heer Bijman geeft mee dat hij ook graag de ‘nieuwe Nederlanders’ die al geruime tijd in
Nederland zijn en dus niet in deze bestuursopdracht zijn meegenomen, deel wil laten nemen in
het participatietraject in verband met taalproblemen.
Overig
13. Rondvraag
- De voorzitter attendeert op mogelijke regionale samenwerking op het gebied van sport
(talentontwikkeling, Sportverkiezing). Geconstateerd wordt dat op dit moment geen draagvlak is
voor het opstellen van een regionale beleidsnotitie sport. Initiatieven op dit vlak zullen worden
beoordeeld bij het opstellen van de Regionale Agenda voor 2018.
14. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit vervolgens de vergadering.

