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 8 juni 2017
Aanwezig: mw. N. Douw (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. D. Luyckx
(Enkhuizen), S. Bashara (Hoorn), dhr. W. Bijman en (vanaf agendapunt 9) mw. C. van de Pol (Koggenland),
dhr. H. Nederpelt en (vanaf agendapunt 9) mw. J. Fit (Medemblik), dhr. J. Munnik en (vanaf agendapunt 9)
dhr. B. Nootebos (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 6 mw. L. Cremer (Koggenland), bij agendapunt 8 mw. J. Hofstra (Hoorn)
Verhinderd: Dhr. T. van Eijk en mw. J. de Jong (Hoorn)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder de wethouder van Enkhuizen, de
heer Luyckx.
2. Verslag vergadering d.d. 6 april 2017
2. Conceptverslag Madivosa 6 april 2017
- Bij agendapunt 9 vervalt de zin “Het zou ook besteed…doelgroep.’
- Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
- Naar aanleiding van: agendapunt 9 (armoedebestrijding):Afgesproken wordt dit onderwerp
verder op te pakken in het platform Regionaal Educatieve Agenda (REA). Regelmatige
terugkoppeling zal plaatsvinden naar het Madivosa.
3. Ingekomen en verzonden stukken

Geen
4. Mutatie samenstelling Madivosa
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.
Met het voorstel wordt ingestemd.
5. Regionale Agenda Madivosa 2017
5. Regionale Agenda Madivosa 2017, versie 22 mei 2017
Opmerkingen:
- Mw. Deutekom en dhr. Nederpelt vragen dringend aandacht voor de ambtelijke ondersteuning
bij projecten door de SED organisatie.
- De betrokken bestuurders van de SED gemeenten hebben begrip voor de geuite zorgen en
zeggen toe op korte termijn actie te zullen ondernemen.
- Ten aanzien van de taakverdeling: ‘voortzetting transitie-tafels’ wordt verplaatst naar Jeugdzorg
met als dossierhouders Deutekom en Douw. Ambtelijk trekker is mw. Bruin (Hoorn).
Wmo
dossierhouder Luyckx
6. Verlenging Convenant Kennisplatform Mantelzorg Westfriesland
In januari 2014 is het Convenant Kennisplatform Mantelzorg Westfriesland 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
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voorgesteld het bestaande convenant te verlengen voor onbepaalde tijd door ondertekening van
een addendum.
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.
Opmerkingen:
- Mw. Cremer geeft een korte toelichting op het voorstel.
- Er wordt ingestemd met het voorstel. Het addendum wordt vervolgens ondertekend.
- Van de ondertekening wordt een foto gemaakt.

Jeugdhulp / Sociaal Domein
dossierhouders Deutekom en Douw
7. Jaarplan Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland
In het bijgevoegde advies wordt een toelichting gegeven op Kennisplatform Sociaal Domein NoordHolland 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)
Opmerkingen:
- Het Madivosa ervaart het Kennisplatform als nuttig. Er worden goede thema’s aangekaart. Op
21 juni is er weer een bijeenkomst voor wethouders (zie www.kennisplatformsdnh.nl)
- De heer Clabbers wordt uitgenodigd in een volgend overleg een presentatie te geven over het
kennisplatform.
8. Regionale samenwerking rondom jeugd en inzet regionale capaciteit
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.
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.
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3. Gemeente Hoorn mandaat te verlenen voor het uitvoeren van de werkgeversrol.
Opmerkingen:
- Mw. Hofstra geeft via een presentatie een uitgebreide toelichting op het voorstel. Het gaat met
name om de functies Toezicht Wmo en Procesregie Jeugd/Ketenregie OGGZ, die nu nog lokaal
uitgevoerd worden. Desgevraagd meldt zij dat ambtelijk vooroverleg heeft plaatsgevonden met
zowel de beleidsgroep Jeugd als het afdelingshoofdenoverleg.
- Over het voorstel wordt uitgebreid gesproken.
- Dhr. Luyckx ervaart binnen de SED organisatie spanning over wat is nog mogelijk op lokaal
niveau en wat te organiseren op regionaal niveau. Overzicht en vertrouwen ontbreken.
- Dhr. Te Grotenhuis heeft nog behoefte aan intern overleg. Het creëren van draagvalk bij de
SED ambtenaren is noodzakelijk want de (wettelijke) taken moeten wel worden uitgevoerd.
- Mw. Deutekom attendeert op de lange voorgeschiedenis van dit voorstel en wijst erop dat een
aantal taken eenvoudig beter op regionaal niveau kunnen en moeten worden georganiseerd.
- Dhr. Nederpelt stelt dat extra capaciteit een keiharde noodzaak is. Anderzijds dient er
vertrouwen te zijn. Hij stelt dan ook voor zorg te besteden aan een goede
dienstverleningsovereenkomst.
- Dhr. Bijman vindt dat het nu aan de bestuurders is hierover een standpunt in te nemen.
- Dhr. Luyckx geeft aan dat het college van Enkhuizen op dit moment nog niet kan instemmen
met het voorstel.
- Dhr. Te Grotenhuis wenst nog ruimte voor het vergroten van ambtelijk draagvlak.
- Dhr. De Munnik meldt dat in Stede Broec ambtelijk is geadviseerd niet akkoord te gaan met het
voorstel.
- Mw. Douw geeft aan dat op dit moment Hoorn diverse regionale taken op zich neemt (onder
meer het voorzitterschap van het Schakeloverleg). Van Hoorn kan niet worden verwacht dat zij
deze taken blijft verrichten zonder goede afspraken met de overige gemeenten. Zij vindt
dat nog voor het zomerreces hierover besluiten moeten worden genomen.
- Afgesproken wordt dat de bestuurders van de SED gemeenten zich intern beraden en de
agendacommissie uiterlijk 1 juli informeren over hun standpunt, zodat het onderwerp wederom
geagendeerd kan worden voor het Madivosa van 20 juli.
- De presentatie zal worden toegevoegd aan het verslag.
Participatiewet/Inkomensondersteuning
dossierhouders Van de Pol en De Jong
9. SchuldHulpMaatje (dossierhouder: Fit)
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.
Opmerkingen:
- Mw. Van de Pol geeft aan dat Koggenland zich aan wil sluiten.
- Dhr. Te Grotenhuis staat positief tegenover SchuldHulpMaatje, echter alle middelen komen nu
bijna van de gemeenten. Hij wil nog ruimte om te bezien hoe in Drechterland een en ander vorm
gegeven kan worden.
- Mw. Douw deelt mede dat Hoorn niet kan instemmen met het voorstel. Hoorn werkt ook samen
met andere organisaties, zoals St. Netwerk en de Kerken. Deze organisaties zijn tevens
betrokken bij de gebiedsteams en Hoorn wil graag deze samenwerking behouden.
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Het college van Hoorn kan instemmen met Medemblik als penvoerder maar besluitvorming zal
per gemeente moeten plaatsvinden.
Mw. Deutekom geeft aan dat het college van Opmeer kan instemmen met het voorstel maar
vindt de periode van 4 jaar wel erg lang. Zij stelt voor de periode in te korten tot 1 januari 2019
met eind 2018 een evaluatie.
Dhr. Nootebos kan instemmen met het voorstel maar hecht wel waarde aan deelname van alle
zeven gemeenten.
Afgesproken wordt het voorstel in een aangepaste versie terug te laten komen op de agenda
van het Madivosa overleg van 20 juli. In dit voorstel moet terugkomen: verkorting periode tot 1
januari 2019, SchuldHulpMaatje moet onderdeel zijn van de (zorg)structuur en er moet aandacht
zijn voor preventie en eenduidige tarifering.
De suggestie wordt gedaan een bijeenkomst over schuldhulpverlening te organiseren, eventueel
in combinatie met armoedebestrijding. Mw. Van de Pol zal dit bespreken met Mw. de Jong.

Cultuur/Sport
dossierhouder Fit
10. Talentontwikkeling jonge sporttalenten
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 regio breed 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.
Opmerkingen:
- Mw. Fit geeft een korte toelichting op het voorstel.
- Mw. Van de Pol meldt dat Koggenland niet overtuigd is van het nut en de noodzaak van het
initiatief.
- De overige gemeenten kunnen zich wel vinden in het voorstel.
- Dhr. Te Grotenhuis vindt dat voor dergelijke activiteiten middelen regionaal beschikbaar moeten
komen in het kader van het Pact van Westfriesland.
- Dhr. Nootebos attendeert op de aankondiging van wethouder Tap in de VVRE over een
presentatie over sportevenementen en de economische impact hiervan.
- Afgesproken wordt dit een agendapunt te laten zijn in het gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE
op 20 juli.
Overig
11. Rondvraag
- Naar aanleiding van dit overleg zal er externe communicatie plaatsvinden over het ondertekenen
van de verlenging van het Convenant Kennisplatform Mantelzorg.
- Dhr. Te Grotenhuis meldt het verzoek van de William Schrikker Groep om bevoorschotting. Hij
staat hier aarzelend tegenover. Dhr. Munnik geeft aan dat de groep terecht zou kunnen bij de
Transitieautoriteit. De voorzitter geeft aan dat Hoorn dit zal onderzoeken en de overige
gemeenten hierover zal informeren.
12. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit vervolgens de vergadering.

