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Hoorn, 18 januari 2018
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
1 februari 2018 van 12.30 tot 14.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, C011.
Voorafgaand aan het overleg is er vanaf 11.30 uur een persmoment gepland, waarin we als
regio Westfriesland bekend maken dat er overeenstemming is over de intentie van de Westfriese
gemeenten, de Triatlonbond en IRONMAN Europe om vanaf 2019 jaarlijks een triatlon te
organiseren in Westfriesland. Tijdens het persmoment zullen we als Westfriese gemeenten de
intentieverklaring ondertekenen met Björn Steinmetz (IRONMAN), Emiel Frambach, (racedirector
IRONMAN Maastricht) en Rembert Groenman (Directeur Nederlandse Triatlonbond).
Aan de uitwerking van deze intentie zal het komende jaar gewerkt worden.
De leden van zowel VVRE als Madivosa worden nadrukkelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Voor een lunch wordt gezorgd.

Agenda
1. Opening

12.30 uur

2. Verslagen vorige vergaderingen
2 Conceptverslag Madivosa 7 december 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag

12.35 uur

3. Ingekomen en verzonden stukken
Stukken: geen

12.40 uur

Jeugdhulp

dossierhouders Deutekom en Douw

4. Borging Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor Westfriese gemeenten
12.40 uur
Conform de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om ervoor te zorgen dat de functies
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering beschikbaar zijn voor hun inwoners.
In de afgelopen 2 jaar hebben diverse voormalige Bureaus Jeugdzorg, nu Gecertificeerde
Instelling (GI) geheten, aangegeven dat zij na de decentralisatie grote moeite hadden om
financieel het hoofd boven water te houden.
Om die reden zijn in Noord-Holland vertegenwoordigers van de regio’s die bij dezelfde GI
inkopen in overleg gegaan, om ervoor te zorgen dat geborgd wordt dat in deze Noord-Hollandse
regio’s beide functies aangeboden kunnen worden. Uit dat overleg is een ambtelijke projectgroep
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gegroeid, aangestuurd door de stuurgroep Bovenregionale voorzieningen.
Ondersteund door een onderzoek van Significant heeft deze projectgroep het voorstel voor de
borging van de functies Jeugdbescherming en Jeugdreclassering opgesteld waarvan de
hoofdpunten nu voorliggen voor het Madivosa. In een latere fase volgen nog het convenant en
een voorstel voor financieringssystematiek.
Stukken:
4a voorstel Madivosa Borging Jeugdbescherming en –reclassering 16 januari 2018
4b memo bestuurlijk overleg Noord-Hollandse jeugdregio’s 18 januari 2018
4c Eindrapportage Borging JB en JR, Significant 2017
> Voorstel: in te stemmen met / te besluiten tot:
1. Het komen tot een intensieve bovenregionale samenwerking om de continuïteit van het
aanbod jeugdbescherming en –reclassering in de zes regio’s te waarborgen, door
samen op te trekken en
deze samenwerking vast te leggen in de vorm van een convenant.
2.

Het vastleggen in het convenant van
- afspraken over inhoud, duur, volume, herijking, bekostiging, monitoring en
verantwoording, veranderopgave, transitie en periodiek overleg.
- als belangrijke component van deze samenwerking wordt beschreven dat
afwentelrisico’s door de regio’s worden voorkomen (bijvoorbeeld doordat de regio’s
afspreken schokeffecten te vermijden), en indien deze toch aan de orde zijn de
restfrictie te dragen als zij zelf de veroorzaker zijn.

3.

a) Dat de regio’s zelf de contractering uitvoeren en daarbij zorgen voor bovenregionale
afstemming in het samenwerkingsverband ter voorkoming van afwentelrisico’s en
het beperken van administratieve lasten.
b) Dat daarbij de voorstellen uit het rapport van Significant, die bijdragen aan
risicobeperking één op één overgenomen worden per regiogemeente. Ook afspraken
die gemaakt zijn op inhoud en/of vernieuwing.
c) Als het gaat over een GI met een landelijk werkgebied of werkgebied dat buiten de
regio’s valt, wordt vanuit de bovenregionale samenwerking afgestemd in landelijke
overleggen.

4.

De opdracht aan de projectgroep om de organisatie van de bovenregionale
samenwerking en het convenant verder uit te werken en de projectgroep daarvoor te
faciliteren door:
a) Het aanstellen van een procesbegeleider die zowel het samenwerkingsproces als de
totstandkoming van het convenant kan begeleiden, ter voorbereiding van de inkoop
2019. Een voorstel voor de verdere invulling van de taken van een procesbegeleider
volgt na besluitvorming.
b) Het aanwijzen van een gemeente die het opdrachtgeverschap van deze
procesbegeleider gaat uitvoeren.

5. Relatiemanagement Verwijsindex NHN
13.10 uur
In oktober 2017 is afgesproken dat in februari 2018 gerapporteerd zal worden over de voortgang
van het relatiemanagement. Tijdens de vergadering zal kennis gemaakt worden met de
relatiemanagers Nicky Hoogervorst en Sanne de Moel. Zij zullen een tussenevaluatie
presenteren.
Stukken:
5a Jaarplan Verwijsindex Noord-Holland Noord 1/6/2017 – 1/6/2018
5b Tussenevaluatie relatiemanagement Verwijsindex NHN
> Voorstel: kennis nemen van de tussenevaluatie en gelegenheid voor vragen/opmerkingen

Regionale samenwerking sociaal domein algemeen
6. Regionale Agenda Madivosa 2017/2018 dossierhouders: Agendacommissie 13.40 uur
De Regionale Agenda komt (bijna) 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. Op basis van ontvangen informatie is de
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agenda geactualiseerd. De Agendacommissie stelt voor de gekozen speerpunten vooralsnog te
handhaven in 2018 en na de gemeenteraadsverkiezingen gezamenlijk de speerpunten te bepalen
voor de nieuwe bestuursperiode.
Tijdens het vorige overleg is zorg uitgesproken over de voortgang van een aantal projecten.
Geconstateerd wordt dat afspraken over te leveren ambtelijke capaciteit/betrokkenheid niet altijd
worden nagekomen. Zoals afgesproken zal daarom een vertegenwoordiging van de
Adviescommissie Gemeentesecretarissen WF bij dit agendapunt aanwezig zijn. Namens het
Afdelingshoofdenoverleg Madivosa zal de heer R. Jansen aanschuiven.
6 Regionale Agenda Madivosa 2017/2018, versie 9 januari 2018
> Voorstel:
1. bespreken voortgang uitvoering Regionale Agenda 2017
2. aan het begin van de bestuursperiode 2018-2022 gezamenlijk de regionale speerpunten
Sociaal Domein bepalen.

7. Rondvraag

13.55 uur

8. Sluiting

14.00 uur

Met vriendelijke groet,

Nel Douw
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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