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Hoorn, 22 maart 2018
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
5 april 2018 van 13.00 tot 15.15 uur, in het stadhuis van Hoorn, C011.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

2. Verslagen vorige vergaderingen
2 Conceptverslag Madivosa 1 februari 2018
> Voorstel: vaststellen van het verslag

13.05 uur

3. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
Stukken: geen
Mededelingen:
- Ontwikkeling IRONMAN (Fit)
- beëindiging rijksregeling subsidiering zorginfrastructuur (Deutekom, Douw)

13.10 uur

Jeugdhulp

dossierhouders Deutekom en Douw

4. Relatiemanagement Verwijsindex NHN
13.25 uur
Eerder heeft het pho Madivosa 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). Later is afgesproken de termijn van één jaar op 1 juni 2017 in te
laten gaan zodat deze gelijk ging lopen met het eerste ervaringsjaar van de relatiemanagers.
In februari 2018 is een presentatie over de tussenevaluatie gegeven. De wethouders
onderschreven de noodzaak tot bovenregionale relatiemanagers. Aan de orde is nu de verlenging
van de inhuur van de relatiemanagers tot 1 juni 2019.
Stukken:
4a Advies voortzetting relatiemanagers Verwijsindex
4b Tussenevaluatie relatiemanagers Verwijsindex
4c Aanvulling op tussenevaluatie januari/februari 2018
4d rapportage 2018 tussentijds Q1
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> Voorstel:
1. De aanvulling op de tussenevaluatie voor kennisgeving aan te nemen;
2. De inhuur van de relatiemanagers Verwijsindex met één jaar te verlengen tot 1 juni 2019
onder dezelfde condities als opgenomen in de notitie “Verwijsindex NHN krachten
bundelen”;
3. De kosten voor de inhuur van de relatiemanagers vast te stellen overeenkomstig de
bedragen, genoemd in tabel 1;
4. Een bijdrage reserveren voor het organiseren van een tweetal bijeenkomsten,
overeenkomstig de bedragen genoemd in tabel 2.
5. Convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet
13.40 uur
Gemeenten en jeugdhulpaanbieders ervaren in de praktijk veel problemen bij de uitvoering van
het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Daarom hebben de 42 jeugdregio’s in
een convenant een aantal praktische afspraken gemaakt om de grootste administratieve
problemen te verminderen. Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is
voor de financiering en de levering van jeugdhulp. De huidige wetgeving leidt in de praktijk tot
veel administratief gedoe. Het convenant regelt - binnen de huidige wetgeving - dat de
continuïteit van de zorg en de betaling aan de jeugdhulpverleners voorrang krijgen, en niet de
administratieve regels.
Stukken:
5a Voorstel Madivosa woonplaatsbeginsel, maart 2018
5b Convenant woonplaatsbeginsel Jeugdwet
5c Werkinstructie convenant uitvoering woonplaatsbeginsel
> Voorstel:
1. Instemmen met het Convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet.
2. Het convenant te laten ondertekenen door wethouder Douw.
3. Kennis te nemen van de Werkinstructie convenant uitvoering woonplaatsbeginsel
Jeugdwet Westfriesland.
dossierhouders Bashara en Fit

Onderwijs

6 Passend onderwijs, ondersteuningsplannen
13.55 uur
Gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht tot het voeren van Op
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan van het onderwijs en
het beleidsplan jeugd van de gemeenten. De vraag aan het Madivosa is nu om de dossierhouders
onderwijs, Hoorn en Medemblik, namens de zeven OOGO te laten voeren met de beide
samenwerkingsverbanden over het ondersteuningsplan 2018-2022 van de beide
samenwerkingsverbanden. Het OOGO moet plaatsvinden voor 1 mei 2018, omdat de
samenwerkingsverbanden voor 1 mei het ondersteuningsplan moeten indienen bij de inspectie.
Er staat al OOGO gepland op 18 april. Zoals afgesproken in de REA leveren alle gemeenten
inhoudelijk hun bijdrage vóór 18 april aan de twee dossierhouders.
Stukken:
6a Advies aan Madivosa betreffende Ondersteuningsplan PO/VO
6b Concept Ondersteuningsplan PO/VO
> Voorstel: De portefeuillehouders Onderwijs van de gemeenten Hoorn en Medemblik mandaat
te verlenen om het Op Overeenstemming Gericht Overleg te voeren met de
Samenwerkingsverbanden De Westfriese Knoop en VO West-Friesland over hun
Ondersteuningsplan 2018-2022.
7. Promotie Event Techniek
14.10 uur
Met Promotie Event Techniek (PET)wordt beoogd jongeren op vroege leeftijd kennis laten maken
met techniek zodat zij later de keuze maken voor techniek.
De kosten voor PET West-Friesland bedragen dit jaar € 25.000,- en het uitgangspunt is dat deze
kosten gedragen worden door het onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheden en provincie.
Voor de komende jaren heeft de provincie een jaarlijks bedrag van € 5000 toegezegd. Om niet
jaarlijks bij de gemeenten een subsidieaanvraag te doen is het wenselijk dit in een gezamenlijke
aanvraag voor de komende drie jaar (2018 t/m 2020) te doen. Het betreft €10.000 per jaar voor
de regio (dus totaal €30.000). De verdeelsleutel is naar aantal inwoners per gemeente.
Stukken:
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7a Advies aan Madivosa inzake PET, april 2018
> Voorstel: Voor de komende drie jaar (2018 t/m 2020) €30.000 beschikbaar te stellen voor
Promotie Event Techniek (dus totaal €10.000 per jaar). De verdeelsleutel is naar
aantal inwoners per gemeente

Regionale samenwerking sociaal domein algemeen
8. Zorg zoals de Westfries het wil
14.25 uur
Op 30 januari is tijdens een startbijeenkomst van ZZWW, in aanwezigheid van o.m. Ab Klink
(VGZ) en 170 overige geïnteresseerden, een intentieovereenkomst getekend waarmee de
Westfriese gemeenten hebben aangegeven het initiatief te ondersteunen. Om onze intentie tot
ondersteuning om te kunnen zetten in daadwerkelijke steun, heeft ZZWW een plan van aanpak
en begroting ingediend. Hierin zetten zij uiteen wat ze de komende tijd willen bereiken, hoe ze
dat aan willen pakken en waarom een financiële bijdrage vanuit de Westfriese gemeenten
benodigd is.
Stukken:
8a Plan van aanpak
8b Opzet en uitwerking aandachtspunten overeenkomst ZZWW
8c Begroting 2018
> Voorstel:
-

In te stemmen met het plan van aanpak 2018 van de stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil
Een incidentele financiële bijdrage toe te kennen van € 20.000

9. Onderzoek regiefunctie Dierenbescherming in de keten van dierennoodhulp 14.40 uur
Naar aanleiding van de nota dierenwelzijn van de gemeente Hoorn zijn de zeven Westfriese
gemeenten (WF7) bijeengekomen om twee van de acties uit de nota, namelijk het onderzoeken
van de mogelijkheid tot een regieovereenkomst en hoe om te gaan met twee dierenambulances,
verder uit te werken.
In bijgaand advies wordt voorgesteld in te stemmen met een aantal beslispunten en met een
aantal keuzen en voorkeuren.
Stukken:
9a Advies Onderzoek regiefunctie dierenbescherming, 1 februari 2018
9b Nota Dierenwelzijn Hoorn 2017 - 2021
> Voorstel: instemmen met het Advies Onderzoek regiefunctie Dierenbescherming
10. Regionale Agenda Madivosa 2017/2018 dossierhouders: Agendacommissie 14.55 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
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.
Stukken:
10 Regionale Agenda Madivosa 2017/2018, versie 26 maart (nazending)
> Voorstel:
1. bespreken voortgang uitvoering Regionale Agenda 2017/2018
2. aan het begin van de bestuursperiode 2018-2022 gezamenlijk de regionale speerpunten
Sociaal Domein bepalen.

11. Rondvraag

15.10 uur

12. Sluiting

15.15 uur
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Met vriendelijke groet,

Nel Douw
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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