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.
03. Conceptverslag pho Madivosa 20 juli 2017
Aanwezig: mw. E. Deutekom (voorzitter, Opmeer), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. D. Luyckx
(Enkhuizen), dhr. S. Bashara en mw. J. de Jong (beiden tot en met agendapunt 7) en dhr. T. van Eijk (tot en met
agendapunt 8) (Hoorn), mw. C. van de Pol (tot en met agendapunt 7) en W. Bijman (Koggenland), dhr. H.
Nederpelt (tot en met agendapunt 8) en mw. J. Fit (tot en met agendapunt 7) (Medemblik), dhr. B. Nootebos (tot
en met agendapunt 7) en dhr. J. Munnik (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 5 dhr. R. Jansen en mw. M. van Veenendaal (Hoorn), bij agendapunt 8 dhr. M.
El Feddali (Hoorn) en mw. S. Akka (Medemblik), bij agendapunt 9 dhr. R. van ’t Zand (iSD), mw. A. Klunder en
dhr. A. Huijgen (Hoorn) en bij agendapunt 10 en 11 mw. J. Hofstra (Hoorn) en mw. G. Paulissen (Medemblik)
Verhinderd: mw. N. Douw (Hoorn)

Agenda
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Verslag vergadering 8 juni 2017
Stukken:
2. Conceptverslag overleg Madivosa 8 juni 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag
Pagina 3, agendapunt 8: Dhr. De Munnik moet zijn Munnik.
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
- Pagina 1, agendapunt 2: Armoedebestrijding wordt niet opgepakt in het platform REA, dus zal weer aan
de orde komen in het Madivosa.
- Pagina 4, agendapunt 11: Navraag zal worden gedaan naar bevoorschotting William Schrikker Groep.

3.

Ingekomen en verzonden stukken
Geen

4.

Regionale Agenda Madivosa 2017
Stukken:
4. Regionale Agenda Madivosa 2017, versie 19 juni 2017
> Voorstel: bespreken voortgang uitvoering Regionale Agenda 2017.
Opmerkingen:
- Bij onderdeel ‘bibliotheekwerk WF’ kan de projectleider worden vermeld.
- De SED-gemeenten zullen nog aangeven wie projectleider wordt bij onderdeel Transformatie &
Innovatie.

Passend Onderwijs/Sociaal Domein
5.

dossierhouders Bashara en Fit

Convenant Schoolmaatschappelijk Werk
Op 1 augustus 2017 loopt het huidige convenant schoolmaatschappelijk werk af. Betrokken partijen
(kortweg: 7 Westfriese gemeenten en het Onderwijs) willen een nieuw convenant ondertekenen
waarin de afspraken over de wijze waarop het schoolmaatschappelijk werk de komende jaren wordt
vormgegeven, worden vastgelegd. Voorliggend convenant is tot stand gekomen met input van alle
betrokken en daarmee op basis van regionale afstemming.

Stukken:
5a Voorstel Madivosa Convenant Schoolmaatschappelijk Werk
5b Convenant Schoolmaatschappelijk Werk in VO 2017-2022, versie model 4 gemeenten met
VO-scholen
5c Convenant Schoolmaatschappelijk Werk in VO 2017-2022, versie model WF 7 dekken de
kosten.
> Voorstel:
1. In te stemmen met voorliggend convenant schoolmaatschappelijk werk en de afspraken die
daarin geformuleerd zijn.
2. In te stemmen met het financieringsmodel waarin de kosten voor het
schoolmaatschappelijk werk worden gedekt door de WF 7 gemeenten, naar
inwoneraantal en met peildatum 2016.
Opmerkingen:
De heer Te Grotenhuis is akkoord. Wel vraagt hij aandacht voor de financiering. Voor Drechterland, als
plattelandsgemeente, is de huidige wijze van financiering onvoordelig.
De heer Bijman stemt in met het voorstel. Ook hij vraagt om nadere informatie over de financiering (de
zgn. lusten en lasten).
De heer Nederpelt kan eveneens instemmen met het voorstel.
De heer Bashara gaat ook akkoord. Hij doet de suggestie om e.e.a. door te trekken naar het primair
onderwijs.
De heer Luyckx stemt eveneens in met het voorstel. Hij zou zelfs nog een stapje verder willen gaan
richting CJG, het voorschoolse traject en 18+.
De voorzitter concludeert dat er ingestemd wordt met het voorstel.

Participatiewet/Inkomensondersteuning

dossierhouders Van de Pol en De Jong

6.

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. Tijdens de vorige vergadering is een voorstel besproken.
Besloten werd dat het voorstel nog op een aantal onderdelen zou worden aangepast. Het aangepaste voorstel
treft u hierbij aan.
Stukken:
6 Advies SchuldHulpMaatje Westfriesland
> Voorstel:
1. tot overeenstemming te komen om per college middelen beschikbaar te stellen over een
periode van twee jaar (2017 en 2018) en
2. de bijdrage jaarlijks te bepalen.
Opmerkingen:
Mw. De Jong geeft aan dat in Hoorn SchuldHulpMaatje één van de partijen is waar mee wordt
samengewerkt op dit terrein. Gemeente gaat zelf in gesprek met de stichting over projecten en
financiering.
- De heer Te Grotenhuis en Nootebos geven aan bereid te zijn om middelen ter beschikking te stellen en
hierover graag in gesprek te gaan met SchuldHulpMaatje.
Mevrouw Van de Pol zegt dat Koggenland graag aanhaakt bij de activiteiten van SchuldHulpMaatje.
De voorzitter constateert dat alle gemeenten willen samenwerken met de stichting. Wel wil men per
gemeente afspraken maken over projecten en financiering.

7.

Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening WF
Vanaf 1 juli 2012 geldt de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Deze wet verplicht gemeenten om
een beleidsplan op te stellen voor gemeentelijke schuldhulpverlening.
De Westfriese gemeenten kozen voor het opstellen van een gezamenlijk regionaal beleidsplan ‘Integrale
Schuldhulpverlening West-Friesland’. Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2013 tot en met 2016 en is
geëvalueerd. Op 2 februari 2017 stemde het Madivosa in met het opnieuw opstellen van een regionaal

beleidsplan voor schuldhulpverlening. Er ligt nu een concept kaderstellend plan waarin de aanbevelingen uit
de evaluatie zijn meegenomen en dat de Westfriese gemeenten voldoende ruimte biedt om eigen keuzes te
maken voor de invulling en uitvoering van het beleid.
Gevraagd wordt om in te stemmen met het regionale beleidskader zodat het plan in september/oktober aan
de gemeenteraden kan worden voorgelegd.
Stukken:
7a Voorstel beleidsplan schuldhulpverlening WF
7b concept Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening
> Voorstel: In te stemmen met het ‘Regionaal beleidskader West-Friesland,
Schuldhulpverlening 2017-2020’.
Opmerkingen:
De betrokken bestuurders kunnen instemmen met het regionaal beleidskader. Wel ontbreekt
WerkSaam in de bijlage. Dit moet nog aangepast worden.
Mevrouw De Jong geeft een update over de pilot met Intermaris. Deze wordt waarschijnlijk uitgebreid
met Univé en de gemeentelijke belastingen.

Inkoop
8.

Inkoopstrategie
De zeven gemeenten in de regio Westfriesland werken samen bij de inkoop van specialistische jeugdhulp en
hebben in 2016 besloten om voor de periode na 2018 een regionale inkoopstrategie te ontwikkelen.
Momenteel zijn de gemeenten met de instellingen in gesprek over de inkoopstrategie voor 2019 en verder.
Samen hebben zij een proces afgesproken om vanuit de inhoud voorstellen te ontwikkelen voor een nieuwe
inrichting van de specialistische zorg en ondersteuning, die goed aansluit op wat elke gemeente op
lokaalniveau organiseert. In verschillende werkgroepen en bijeenkomsten worden concrete voorstellen hiertoe
verder uitgewerkt.
> Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken van het ontwikkelingsproces inkoopstrategie
Opmerkingen:
Mevrouw Akka en de heer El Feddali schetsen een uitgebreid beeld van de hoofdlijnen van de
inkoopstrategie, de vervolgstappen, aandachtspunten en risico’s in het proces.
De bestuurders zijn blij met het zichtbaar worden van het proces van transitie naar transformatie. Wel
is het van belang dat de collega’s in de regio aangehaakt blijven; neem ze voldoende mee. Anderzijds
moeten de organisaties ervan overtuigd zijn dat hier ambtelijk tijd voor vrij gemaakt moet worden.
Geadviseerd wordt de presentatie voor de raden compact en op hoofdlijnen te houden.

Jeugdhulp / Sociaal Domein
9.

dossierhouders Douw en Nederpelt

dossierhouders Deutekom en Douw

Informatievoorziening Sociaal Domein
Informatievoorziening Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders is een programma van Actiz,
Branchebelang Thuiszorg (BTN), Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Per regio is er een implementatieadviseur van het iSD. De implementatieadviseurs zijn het aanspreekpunt van
programma i-Sociaal Domein. Zij ondersteunen gemeenten en aanbieders bij de implementatie van
standaarden en voorzieningen zodat vermijdbare administratieve lasten beperkt worden.
Stukken:
9 Memo Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein
> Voorstel: Kennis nemen van de presentatie en gelegenheid voor het stellen van vragen
Opmerkingen:
De heer Van ’t Zand, implementatieadviseur voor Westfriesland, informeert de bestuurders over de
resultaten van het onderzoek dat gehouden is op verzoek van het VNG over de staat van de
jeugdzorgregio en beantwoordt vervolgens enkele vragen.

10. Regionale samenwerking rondom jeugd en inzet regionale capaciteit
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. Tijdens de vorige vergadering is de notitie uitgebreid

besproken. De bestuurders van de SED-gemeenten gaven te kennen zich elk nog intern te willen beraden.
Met het opnieuw agenderen voor deze vergadering is het mogelijk nog vóór het zomerreces hierover te
besluiten.
Ten opzichte van het vorige overleg is het advies beperkt aangepast. In de financiële paragraaf zijn nu ook de
improductieve uren opgenomen, evenals in de berekening van de kosten per gemeente. Daarnaast is
beslispunt 3. aangepast , mede in verband met afstemming met het geagendeerde voorstel van de
Werkgroep “Regionaal Toezicht Wmo” (agendapunt 11).
Stukken:
10a Advies Regionale samenwerking jeugd en regionale inzet regionale capaciteit
10b Notitie Regionale samenwerking rondom jeugd en inzet structurele regionale
beleidscapaciteit
10c Presentatie Regionale samenwerking jeugd
> 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. Opdracht te geven aan het regionale afdelingshoofden overleg om een voorstel te maken
m.b.t. het uitvoeren van de werkgeversrol.
Opmerkingen:
De heer Te Grotenhuis stemt in met het voorstel. Wel zal over ca. een jaar moeten worden bezien hoe
e.e.a. uitgepakt heeft.
Ook de heren Luyckx en Munnik kunnen instemmen met het voorstel. Een evaluatie achten zij
wenselijk. Van belang is om lokale expertise te behouden en te benutten.
De heer Bijman gaat akkoord. Hij is overtuigd van de noodzaak dit zo te organiseren.
De voorzitter stelt vast dat het voorstel de instemming heeft van alle gemeenten.
11. Toezicht Wmo, regionaal vormgeven
Met de Wmo 2015 zijn gemeenten niet alleen verantwoordelijk geworden voor de kwaliteit van het beleid en
de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning, maar ook voor de handhaving daarvan en het toezicht
daarop. Hiervoor is in elke gemeente een of meerdere toezichthoudend ambtenaren aangesteld. In een
eerder Madivosa-advies (d.d. 8 juni jl.) is gesteld dat deze functie een regionaal karakter heeft en wordt
voorgesteld om deze taken regionaal te organiseren door een team te formeren dat voor de regio
werkzaamheden verricht. In deze notitie wordt een voorstel gedaan om hier concreet invulling aan te geven.
Stukken:
11a Voorstel Regionaal Wmo-toezicht, juni 2017
11b notitie Visie Regionaal Wmo-toezicht 2017
> Voorstel:
1. De regionale samenwerking zoals deze nu al wordt gezocht binnen het toezicht te
behouden en uit te breiden.
2. Twee à drie lokale toezichthouders te benoemen, gekoppeld aan verschillende
gemeenten.
3. Voor de uitvoering van hun taken een DVO af te sluiten met de gemeente die het
opdrachtgeverschap gaat vervullen.
4. De toezichthoudende ambtenaar jaarlijks verslag te laten doen aan de zeven Westfriese
colleges.
5. Opleiding beschikbaar te stellen om een goede invulling te geven aan de functie, gericht
op specialisatie op het gebied van rechtmatigheid en kwaliteit.
6. Vanaf 1-1-2018 naast reactief en proactief toezicht ook in te zetten op preventie en
structureel toezicht. Per direct te starten met de voorbereidingen om 1-1-2018 ook gereed te zijn.
7. Akkoord te gaan met bijgaande urenraming en financiële verdeling voor Westfriesland.

8. Een onafhankelijke partij aan te stellen op basis van een 0-uren contract voor het
onafhankelijke toezicht. Dit meervoudig onderhands te doen.
9. Per gemeente aan te sluiten bij het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).
10. De keuze van het opdrachtgeverschap onderdeel te laten zijn van de verdere
implementatie.
Opmerkingen:
De heer Luyckx geeft aan in te kunnen stemmen met het voorstel met als aandachtspunt de
rechtmatigheid. De heer Te Grotenhuis en Munnik sluiten zich hierbij aan.
De heer Bijman kan zich vinden in het voorstel.
De voorzitter geeft aan dat ook Opmeer kan instemmen en concludeert dat overeenstemming is over
het voorstel.

Overig
12. Rondvraag
- De heer Bijman meldt dat op 5 oktober door de gemeente Schagen een interessant congres wordt
georganiseerd: Lokaal sturen op geluk. Hij doet de suggestie de geplande Madivosa-vergadering op die
dag te verplaatsen.
De voorzitter constateert dat deze suggestie brede ondersteuning krijgt. Op voorstel van de voorzitter
wordt de Madivosa-vergadering verplaatst naar donderdag 12 oktober a.s. van 13.00 tot 16.00 uur.
13. Sluiting.

