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 7 december 2017
Aanwezig: mw. N. Douw (voorzitter), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), dhr.
T. van Eijk (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), mw. J. Fit (Medemblik), mw. E. Deutekom (Opmeer),
dhr. B. Nootebos en J. Munnik, dhr. M. van der Horst en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 4 mw. J. Tiessing (SROI WF), bij agendapunt 5 en 6 mw. A. Boelens (Hoorn),
bij agendapunt 8 dhr. M. El Feddali (Hoorn, projectleider Inkoop Sociaal Domein), bij agendapunt 10 mw. A. Siffels
en B. de Vries (Omring)
Verhinderd: dhr. B. Tap (Hoorn), dhr. H. Nederpelt (Medemblik), mw. C. van de Pol (Koggenland) en dhr. T de
Smidt (secretaris)

Agenda
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
De heer De Smidt wordt vervangen door de heer Van der Horst.

2.

Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 2 november 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2b Conceptverslag gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE 2 november 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van agendapunt 2 (Pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen) wordt kort de behandeling van
de toekomstvisie Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen in de zeven raden besproken. De
behandeling in de raden is overwegend positief. In de Hoornse raad vindt er een uitgebreidere behandeling
plaats omdat de combinatie is gezocht met het extra gelden beschikbaar stellen voor de nachtopvang Leger
des Heils.

3.

Ingekomen en verzonden stukken
Stukken:
3a Mail JB42 n.a.v. documentaire Alicia, 21 november 2017
3b Brief Madivosa Stichting Westfriesland TV, 5 december 2017 (nagezonden)
3c VNG regionaal ondersteuningsprogramma 'Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars’,
29 november 2017 (nagezonden)
> Voorstel: de documenten voor kennisgeving aannemen.
- De documenten worden voor kennisgeving aangenomen.
- Over 3a: mevrouw Deutekom stelt voor om gezamenlijk als regio samen met de aanbieders en
ervaringsdeskundigen naar aanleiding van de documentaire over Alicia een bijeenkomst te organiseren.
Het Madivosa ondersteunt dit van harte. Gezinshuizen moeten ook bij deze discussie worden betrokken.
- Over 3c: Westfriesland is al aangemeld voor dit ondersteuningsprogramma.
Mededeling:
- Doelgroepenvervoer: mw. Deutekom geeft aan dat Westfriesland het aanbod heeft gekregen een
investering te doen in elektrische voertuigen. Deze investering is een uitbreiding binnen de aanbesteding
Doelgroepenvervoer is budget neutraal (middelen blijven onder het plafond wat is afgesproken bij de

aanbesteding) en is een enorme kans voor duurzaamheid en innovatie. Uitstel van behandeling tot het
eerstkomende Madivosa is helaas niet mogelijk. Daarom volgt er zo snel mogelijk een gezamenlijk voorstel
voor besluitvorming in de colleges.
Extra aandachtspunt is de communicatie rondom dit onderwerp; een goede communicatiestrategie is
belangrijk.

Participatiewet/Inkomensondersteuning
4.

Social Return On Investment
In de hele regio Noord-Holland Noord wordt SROI actief en uniform toegepast. Sturing en samenwerking
hiervoor vindt plaats vanuit het RPA. In september 2017 is de nieuwe Toolkit 2017-2019 geaccordeerd door
het RPA. Over 2016 is een evaluatie van het instrument uitgevoerd.
Stukken:
4a Advies Madivosa over SROI
4b Evaluatie Toolkit SROI
4c Toolkit SROI 2017-2019
> Voorstel: Kennis nemen van de Toolkit SROI 2017-2019 en de evaluatie SROI regio Westfriesland 2016
Opmerkingen:
- Mevrouw Tiessing, coordinator SROI Westfriesland, geeft via een korte presentatie een toelichting. Zij
gaat kort in de historie, geconstateerde knelpunten, oplossingsrichtlijnen en hoe verder met SROI en
MVO. In Westfriesland is men naast SROI al bezig met MVO. Mevrouw Tiessing pleit voor MVO in heel
Noord-Holland Noord maar dat zal een lange weg zijn.
- Het Madivosa heeft met waardering kennis genomen van de toelichting door mevrouw Tiessing en neemt
kennis van de evaluatie en de toolkit 2017-2019.

Jeugdhulp
5.

dossierhouders Van de Pol en Douw/Tap

dossierhouder Deutekom en Douw

Veilig Thuis, Bestuursopdracht Multidisciplinair MDA++
De VNG heeft met de minister afgesproken dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een
kwaliteitsimpuls krijgt in de vorm van MDA++. Gemeenten hebben tot eind 2018 de tijd om deze vorm te
geven. Extra middelen hiervoor zijn verstrekt aan de centrumgemeenten vrouwenopvang. In april is in het
Madivosa opdracht gegeven tot het opstellen van een bestuursopdracht en om te onderzoeken op welke wijze
bovenregionaal samengewerkt kan worden. Voorgesteld wordt om middels een pilot te onderzoeken hoe
bovenregionale samenwerking mogelijk is. Daarnaast wordt voorgesteld om lokaal een Westfries netwerk
MDA++ op te zetten.
Stukken:
5a Advies aan Madivosa inzake MDA++
5b Bijlage 1 Bovenregionale Pilot MDA++
5c Bijlage 2 Bestuursopdracht Westfriesland MDA++
> Voorstel:
1. In te stemmen met het pilotplan (bijlage 1) voor de bovenregionale aanpak van acuut (ernstig)
structureel geweld met als belangrijkste onderdelen:
* De aanpak van acuut (seksueel) geweld wordt waar nodig bovenregionaal opgepakt waarbij
Westfriesland gebruik maakt en leert van de bovenregionale expertise van het Centrum voor Seksueel
Geweld (CSG) en het Multidisciplinair Centrum voor Kindermishandeling (MDCK) te Hoofddorp;
* De kosten à € 189.000 voor de regio Alkmaar en Westfriesland worden voldaan uit de decentralisatie
uitkering vrouwenopvang door centrumgemeente Alkmaar;
* Uitgangspunt is lokaal wat kan, bovenregionaal wat moet.
2. In te stemmen met de bestuursopdracht (bijlage 2) waarin aan de Westfriese gemeenten de volgende
opdracht wordt gegeven:
* Ontwikkel een lokaal MDA++ netwerk om de spiraal van (ernstig) structureel geweld in gezinnen te
doorbreken door middel van risico gestuurde zorg;
* Stel samenwerkingsafspraken vast met de betrokken ketenpartners;
* Financieel in 2018:
- Regionaal € 41.250 subsidie aan te vragen bij de gemeente Alkmaar uit de DUVO uitkering en dit
bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de bestuursopdracht MDA++ Westfriesland;

- Regionaal € 41.250 beschikbaar te stellen en dit bedrag te verrekenen per gemeente op basis van
het inwoneraantal;
* Financieel in 2019:
- Regionaal € 40.000 subsidie aan te vragen bij de gemeente Alkmaar uit de DUVO uitkering en dit
bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de bestuursopdracht MDA++ Westfriesland;
- Regionaal € 40.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te verrekenen per gemeente op basis van
het inwoneraantal;
Opmerkingen:
- Het Madivosa stemt in met beide beslispunten onder voorbehoud van een specificatie van de financiën
betreffende beslispunt 2 (bestuursopdracht). Afgesproken wordt deze specificatie te sturen aan de
ambtelijke werkgroep.
6.

Dienstverleningsovereenkomst gemeenten-GGD, Veilig Thuis
De bestuurlijke regiegroep Veilig Thuis heeft opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een
dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) tussen 18 gemeenten en de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) voor Veilig Thuis. Op 12 oktober is in het Madivosa een
presentatie gegeven hierover. Daarna is er nog een laatste kwaliteitsslag gemaakt. Het eindresultaat wordt
ter besluitvorming voorgelegd.
Stukken:
6a Advies Madivosa DVO Veilig Thuis
6b t/m 6e Bijlagen DVO Veilig Thuis
> Voorstel:
1. Akkoord gaan met de dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis met bijbehorende bijlagen:
- Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en de gemeentelijke toegang;
- Indicatoren cijfermatige rapportage Veilig Thuis;
- Inkoopvoorwaarden Noord-Holland Noord.
2. Akkoord gaan met de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten;
3. Akkoord gaan met het bovenregionaal contractmanagement;
4. De ambtelijke werkgroep opdracht geven om Kritisch Prestatie Indicatoren te ontwikkelen.
Opmerkingen:
- Het Madivosa kan instemmen met alle beslispunten in het voorstel.
- Wel wordt benadrukt dat er een vorm van bestuurlijke ontvlechting moet zijn tussen Veilig Thuis en de
GGD. Ook moet de discussie rondom de 24-uurs dienst goed gevolgd worden.
- In aanvulling op de ontwikkeling van de KPI’s wordt gevraagd binnen de kaders van de landelijke
inspectiedienst te blijven. De KPI’s zullen voor 1 juli 2018 gezamenlijk worden bepaald en door een
addendum worden toegevoegd aan de DVO.

7.

Pleegzorgfonds
De provincie Noord-Holland heeft in 2010 het Pleegzorgfonds opgericht. Ten tijde van de decentralisatie
Jeugdzorg heeft de provincie de Noord-Hollandse gemeenten gevraagd het toezicht op het beheer van dit
geld van 1 januari 2015 op zich te nemen. In het bijgevoegde advies wordt de stand van zaken weergegeven.
Stukken:
7 Advies Madivosa over stand van zaken Pleegzorgfonds
> Voorstel: kennis nemen van de stand van zaken van het Pleegzorgfonds
Opmerkingen:
- Het Madivosa heeft kennis genomen van de stand van zaken van het Pleegzorgfonds.
- Mevrouw Deutekom maakt van de gelegenheid gebruik te pleiten voor structurele inbedding in de
gemeentelijke voorzieningen zodat er maatwerk geleverd kan worden aan alle inwoners.

Inkoop
8.

dossierhouders Douw en Nederpelt

Inkoopstrategie
Door middel van een korte presentatie geeft projectleider Mohamed El Feddali een toelichting op de
belangrijkste keuzes en veranderingen uit de inkoopstrategie en op het implementatiejaar 2018.

> Voorstel: kennis nemen van de presentatie
Opmerkingen:
- De heer El Feddali geeft via een korte presentatie een toelichting op de aanpak, de resultaten van de
ontwerp- en definitiefase, ‘hoe gaan we dat doen vanaf 2019’, het implementatiejaar 2018 en de
benodigde capaciteit en het budget in 2018.
- Het Madivosa neemt met waardering kennis van de presentatie. Het is belangrijk de raden hierin goed
mee te nemen. De heer El Feddali geeft aan dat de inkoopstrategie Sociaal Domein aan de orde is
geweest in de regionale raadsledenbijeenkomst van 22 november jl. maar dat de lokale gemeenten zelf
verantwoordelijk zijn voor het informeren en meenemen van hun eigen raad. De heer El Feddali biedt wel
aan om de lokale raden bij te willen praten als dat gewenst is.
- De heer Te Grotenhuis vraagt aandacht voor de beschikbare budgetten in de diverse gemeenten qua
inwonertal en samenstelling. De zorg per gemeente verschilt hierdoor immers. De heer El Feddali vindt
deze vraag terecht maar pleit er wel voor dit inkooptraject niet te laten stagneren.

Huisvesting en integratie vergunninghouders
9.

dossierhouders Bijman en Douw

Voortgangsrapportage projectgroep Westfriese vergunninghouders
In de voortgangsrapportage wordt de stand van zaken met betrekking tot het project Westfriese
vergunninghouders beschreven. Daarin is ook een verzoek van gemeente Koggenland beschreven om een
resultaat toe te voegen aan dit regionale project.
Stukken:
9a Advies Madivosa over voortgangsrapportage vergunninghouders
9b Voortgangsrapportage project Westfriese vergunninghouders
9c t/m 9j bijlagen.
> Voorstel:
1. Kennis nemen van de voortgangsrapportage van het project Westfriese vergunninghouders.
2. Gezamenlijk standpunt te bepalen of u het resultaat: ‘Onderzoek verrichten of vraag en aanbod van
inburgeringstrajecten beter gematcht kunnen worden door een groter aanbod aan inburgeringstrajecten in
regio Westfriesland te realiseren’ wil toevoegen aan de projectopdracht.
Opmerkingen:
- In de vorige vergadering heeft het Madivosa verzocht om geïnformeerd te worden over het
regeerakkoord, de VNG-reactie en de reactie vanuit het G32-netwerk waar Hoorn deel van uitmaakt.
Vlak voor deze vergadering heeft een nazending plaatsgevonden:
- Voorstel Madivosa memo wijzigingen voor vergunninghouders vanuit het regeerakkoord
- Memo wijzigingen voor vergunninghouders vanuit het regeerakkoord
- De heer Bijman spreekt zijn zorgen uit over de voortgang van dit project. Vooral de afgesproken
capaciteit wordt niet door iedereen geleverd.
‘We’ hebben de input nodig van alle gemeenten. Daarnaast
betekent het een verzwaring van het werk voor de gemeenten die nu wel capaciteit leveren.
- Mevrouw Deutekom maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat er al sinds maart 2017 geen
ambtelijke projectleider is voor de bestuursopdracht transformatie/innovatie. Dit is al meerdere malen
genoemd, maar het is nog steeds niet opgelost. Dit houdt in dat het project nu ambtelijk stagneert.
Mevrouw Douw geeft aan dat ook zij zich ernstig zorgen maakt. Hoorn levert nu regionaal ruim capaciteit.
Er komt een moment dat dit voor Hoorn niet meer mogelijk is.
- Afgesproken wordt voor nu dit agendapunt aan te houden en ruim te programmeren in het volgende
Madivosa, in bredere context over capaciteit en andere gevoelens. Daarnaast wordt overeengekomen de
gemeentesecretarissen te informeren dat dit agendapunt op de agenda van het volgend Madivosa staat,
en ze tevens uit te nodigen om aanwezig te zijn bij dit overleg.

Overig
10. Regionale Samenwerking Mantelzorg (dossierhouder Van Eijk)
Hoewel er in de afgelopen periode in Madivosa verband gesproken is over regionale samenwerking op dit
onderwerp is de samenwerking nog niet echt van de grond gekomen. Gelet op de signalen van de doelgroep,
hun naasten en het stijgend aantal mensen met dementie is er alle belang bij dat gemeenten en relevante
instellingen hun kennis en de krachten bundelen gericht op samenwerking voor mensen met dementie en hun
naasten. In bijgaande memo treft u informatie aan over project D’mentia.
Het doel van Omring is om Into D’mentia minimaal een week in een gemeente te plaatsen waarbij de steun
van de gemeenten nodig is.
Stukken:
10 Memo van Omring over dementie, november 2017
> Voorstel: voorgesteld wordt om te bezien of dit project gezamenlijk ondersteund kan worden.
Opmerkingen:
- Mevrouw Siffels en mevrouw De Vries zijn aanwezig om een toelichting te geven. In de vergadering wordt
een kort filmpje gedraaid over Into D’mentia om de bestuurders op de hoogte te brengen wat dit precies
inhoudt. Deelnemers aan Into D’mentia vergroten hun zelfbewustzijn en hun inlevingsvermogen en
begrijpen mensen met dementie beter.
- Gemeente Hoorn heeft al besloten deel te nemen aan dit project. Om de mantelzorger zo goed mogelijk te
betrekken, begeleiden en ondersteunen wil Omring dit ook graag regionaal uitzetten.
De heer Van Eijk geeft daarnaast aan dat hij wenst dat – nu Hoorn duidelijk meters maakt – het proces
‘dementievriendelijk’ ook concreter en zichtbaarder wordt in de regio.
- Er volgt binnenkort een apart voorstel in het Madivosa voor aansluiting van de andere regiogemeenten
met aandacht inclusief informatie over de financiering, uitgewerkt per gemeente.
- In antwoord op de vraag of het Kennisplatform Mantelzorg al is aangesloten op dit project, geeft mevrouw
Siffels aan dat de gemeenten de eerste stap vormen in verband met de financiën. Stichting Geriant is al
betrokken en overige contractpartners als ook het Kennisplatform zullen in een later stadium worden
betrokken.

.
11. Regionale Agenda Madivosa 2017/2018 (dossierhouder Agendacommissie)
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 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.
11 Regionale Agenda Madivosa 2017/2018, versie 15 november
> Voorstel:
1. bespreken voortgang uitvoering Regionale Agenda 2017
2. aan het begin van de bestuursperiode 2018-2022 gezamenlijk de regionale speerpunten
Sociaal Domein bepalen.
Opmerkingen:
- Afgesproken wordt dit agendapunt te agenderen voor het volgende overleg.
12. Rondvraag
- In verband met de kerstvakantie zal er geen gebruik worden gemaakt van de reservedatum 4 januari. Het
eerstvolgende Madivosa vindt daarom plaats op 1 februari 2018.
- De heer Bijman roept de leden van het Madivosa dringend op de Madivosa vergadering vast te zetten
in de agenda zodat een ieder aanwezig kan zijn en ook in staat is om de volledige vergadering bij te
wonen.
13. Sluiting

