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Hoorn, 28 september 2017
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
12 oktober 2017 van 13.00 tot 15.00 uur in het stadhuis van Hoorn, C012.
Aansluitend aan het overleg zal in aanwezigheid van de pers de ondertekening plaatsvinden van
het Convenant Schoolmaatschappelijk Werk. In juli stemden alle Westfriese gemeenten in met
dit convenant.

Agenda
1.

Opening

13.00 uur

2.

Verslagen

13.05 uur

Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 20 juli 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
2b Conceptverslag gezamenlijke overleg VVRE/Madivosa 20 juli 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
3.

Vergaderschema 2018

13.15 uur

Het streven blijft er op gericht het bestuurlijk overleg zo efficiënt mogelijk te organiseren.
De systematiek van reservedata is daarom gehandhaafd. Deze kunnen uiteraard worden
benut als de bestuurlijke actualiteit dit vereist.
Evenals vorig jaar is voor de planning van de vergaderdata contact gezocht (naast uiteraard de
“eigen” bestuurssecretariaten) met diverse andere (boven)regionale bestuurlijke overleggen om
overlap te vermijden. Afstemming heeft plaatsgevonden met GGD Hollands Noorden,
WerkSaam, RUD NHN, RPA NHN, Recreatieschap Westfriesland, Westfries Archief, BAO NHN,
Ontwikkelingsbedrijf NHN en de Stuurgroep N23. Volledigheidshalve zijn de geplande
vergaderdata ook ter kennis gebracht aan de secretariaten van de VNG en de G32.
Stukken:
3. Vergaderschema VVRE/Madivosa 2018
> Voorstel: instemmen met het vergaderschema VVRE/Madivosa 2018
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4. Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
4a Inkoopstrategie Sociaal Domein 2019, werkbijeenkomsten 26/27 juni 2017
4b Verslag werksessies 26/27 juni 2017
4c Aanbiedingsbrief Van transitie naar transformatie
4d Handreiking Van transitie naar transformatie
4e Ruimte voor scholing, analyse opleidingsplannen gebiedsteams

13.20 uur

> Voorstel: de documenten voor kennisgeving aannemen
5. Regionale Agenda Madivosa 2017
13.25 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 8 september 2017
> Voorstel: bespreken voortgang uitvoering Regionale Agenda 2017.

Jeugdhulp/Sociaal Domein

dossierhouders Deutekom en Douw

6. Relatiemanagement Verwijsindex NHN
13.35 uur
In oktober 2016 hebben de Westfriese gemeenten ingestemd met de bovenregionale
samenwerking op het gebied van de Verwijsindex. Deze samenwerking bestaat onder andere uit
het gezamenlijk met de regio’s Kop van Noord-Holland en Alkmaar aantrekken en financieren van
twee relatiemanagers (team relatiemanagement). Het werkgeverschap voor deze
relatiemanagers wordt uitgevoerd door de gemeente Alkmaar. Aan de instemming voor het team
relatiemanagement heeft het pho Madivosa een termijn van één jaar verbonden met een
evaluatie in oktober 2017.
De besluitvorming in de andere twee regio’s was helaas pas in het eerste kwartaal 2017
afgerond. Pas per 1 juni 2017 zijn er twee personen gestart in de functie van relatiemanager
Verwijsindex Noord-Holland Noord. Een evaluatie in de maand oktober is hierdoor niet zinvol.
In het bijgevoegde advies wordt een nadere toelichting gegeven en een voorstel gedaan voor het
vervolg.
Stukken:
6a Advies aan Madivosa inzake relatiemanagement Verwijsindex NHN, september 2017
> Voorstel:
1. Kennis nemen van de stand van zaken van de relatiemanagers Verwijsindex NoordHolland Noord;
2. De termijn van één jaar op 1 juni 2017 in te laten gaan en op die manier gelijk te lopen
met het eerste ervaringsjaar van de relatiemanagers. De evaluatie bespreken in het pho
Madivosa van mei 2018.
7. Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis
13.50 uur
Op verzoek van de regiegroep Veilig Thuis, bestaande uit de leden van het dagelijks bestuur van
de GGD is een werkgroep gestart vanuit de regio’s Westfriesland, de Kop en Alkmaar om een
dienstverleningsovereenkomst op te stellen voor Veilig Thuis. De dienstverleningsovereenkomst
bevat alle juridische, financiële en samenwerkingsafspraken over Veilig Thuis. Daarnaast bevat
het een voorstel voor gezamenlijke aansturing van Veilig Thuis. Het doel is nog dit jaar te
besluiten over de dienstverleningsovereenkomst. Om u mee te nemen in de richting tot nu toe
zal door Aletta Boelens, beleidsadviseur Hoorn, een korte presentatie worden gegeven en is er
gelegenheid voor het stellen van vragen.
Stukken:
7 (concept)Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis Noord-Holland Noord
> Voorstel: Kennis nemen van de stand van zaken bij het opstellen van de
Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis
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Maatsch. Opvang en Beschermd Wonen

dossierhouders Douw en Bijman

8. Financiële rapportage Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
14.10 uur
In het convenant ‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg in Westfriesland’ zijn de
taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen de Westfriese gemeenten in onderlinge
samenwerkingsafspraken vastgelegd. In het convenant is opgenomen dat regionaal bestuurlijke
afstemming en samenwerking plaatsvindt binnen het Madivosa. In hoofdstuk 3 bij artikel 4 staat
dat centrumgemeente Hoorn minimaal tweemaal per jaar het initiatief neemt om de voortgang
rond MO en BW bestuurlijk te agenderen in het Madivosa. Deze rapportage is een uitwerking
hiervan. In de financiële rapportage wordt ingegaan op de jaren 2016, 2017 en 2018 en verder.
Ook de ontwikkeling van de bestemmingsreserve wordt toegelicht. In het voorstel wordt
geadviseerd om €300.000 uit de reserve voor MO en BW naar rato van inwoneraantal te
herverdelen over de Westfriese gemeenten.
Stukken:
8 Advies Financiële rapportage Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de financiële resultaten en ontwikkelingen 2016, 2017 en de
prognose 2018 binnen de MO/VB/OGGZ en BW budgetten.
2. In te stemmen met het advies om €300.000 uit de reserve voor MO/Vb/OGGz en BW naar
rato van inwoneraantal te herverdelen.

Overig
9. Samenstelling zorgaanbod in de regio
14.25 uur
In oktober 2016 is het Madivosa geïnformeerd over het initiatief om inwoners in Westfriesland
meer invloed te geven op de samenstelling van het zorgaanbod in de regio, “Zorg, zoals de
Westfries het wil”. Inmiddels zijn meerdere stappen gezet. Tijdens de vergadering zullen de
initiatiefnemers, de heer H. Schipper, voorzitter Cliëntenraad WFG en de heer J. Burger,
voorzitter van de Samenwerkende Ouderenbonden een toelichting geven op de ontwikkelingen.
Stukken:
9a memo Zorg, regionaal met inwoners organiseren
9b Persbericht Zorg zoals de Westfries het wil
> Voorstel: Kennis nemen van de ontwikkelingen van het initiatief en
gedachtewisseling over mogelijke vervolgacties
10. Rondvraag

14.55 uur

11. Sluiting

15.00 uur

Met vriendelijke groet,

Nel Douw
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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