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 1 februari 2018
Aanwezig: mw. E. Deutekom (voorzitter, Opmeer), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. D. Luyckx
(Enkhuizen), dhr. B. Tap (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. H. Nederpelt (Medemblik), dhr. N. Slagter
(Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 4 mw. J. Hofstra (Hoorn), bij agendapunt 5 mw. N. Hoogervorst
(Relatiemanager Verwijsindex NHN) en mw. M. Oud (Hoorn) en bij agendapunt 6 dhr. R. Jansen (Hoorn)
Verhinderd: mw. N. Douw (voorzitter), dhr. T. van Eijk (Hoorn), mw. J. Fit (Medemblik) en dhr. B. Nootebos
(Stede Broec)

Agenda
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Aan de agenda is toegevoegd als agendapunt 7 ‘Voortgangsrapportage Westfriese vergunninghouders’
(conform afspraak vorige vergadering).

2.

Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 7 december 2018
> Voorstel: vaststellen van het verslag.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3.

Ingekomen en verzonden stukken
Stukken: geen

Jeugdhulp
4.

dossierhouders Deutekom en Douw

Borging jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor Westfriese gemeenten
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 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.
Opmerkingen:
Mevrouw Hofstra geeft een nadere toelichting. Het bedrag voor de inzet van de procesbegeleider komt neer
op gemiddeld € 15.000,- per regio. Tevens meldt zij dat over beslispunt 4b (opdrachtgeverschap
procesbegeleider) nog geen uitspraak is gedaan door de Stuurgroep, omdat dit geregeld moet worden op
afdelingshoofdenniveau. Het hangt samen met de taakverdeling van andere specialistische diensten. Dit punt
vervalt dus.
De heer Slagter bepleit vanuit efficiency redenen het voorbereidende werk vanuit ‘één huis’ te organiseren.
Daarnaast zet hij vraagtekens bij de hoogte van het bedrag voor de procesbegeleider.
De noodzaak voor efficiency wordt gezien, echter het is van belang dat alle regio’s aangehaakt dienen te
blijven. Door de verantwoordelijkheid te spreiden, wordt ook het draagvlak vergroot. Uiteindelijk zal het dan
beter functioneren.
De heer Luyckx bepleit het efficiency aspect tussentijds te evalueren.
De heer Bijman uit zijn zorgen over de financieringssystematiek die nu gekozen is. Mevrouw Hofstra geeft aan
dat de VNG voorstander is van één landelijke financieringssystematiek maar dat beide systemen (subsidie én
inkoop) naast elkaar kunnen worden gebruikt.
De voorzitter concludeert dat het Madivosa kan instemmen met de beslispunten in het advies.
5.
Relatiemanagement Verwijsindex NHN
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 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
Opmerkingen:
Mevrouw Hoogervorst geeft aan dat haar collega Sanne de Moel verhinderd is en geeft een korte toelichting
op de voortgang door middel van een presentatie.
De bestuurders nemen kennis van de tussenevaluatie. Geconstateerd wordt dat de mate van signaleren nog
zeer te wensen overlaat. Beseft wordt dat ook voor de bestuurders nadrukkelijk een rol is weggelegd in het
enthousiasmeren van de wijkteams, het onderwijs etc. in hun gemeente.

-

Het is van belang om regelmatig de vinger aan de pols te houden. Afgesproken wordt om periodiek te
rapporteren in het Madivosa.

Regionale samenwerking Sociaal Domein algemeen
6.
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. 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 aanwezig zijn.
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.
Opmerkingen:
De heer Jansen stelt voor, gelet op de verkiezingen in maart, de huidige regionale agenda eerst af te
ronden. De meeste onderwerpen liggen op koers, Inkoop Sociaal Domein is goed geborgd. Ten aanzien van
innovatie/transformatie merkt hij op dat dit voor een deel al is meegenomen bij andere thema’s.
Ook geeft hij aan dat het AHO Madivosa zich momenteel buigt over de mogelijke toekomstige samenwerking,
welke als basis kan dienen voor de nieuwe bestuursperiode.
Mevrouw Deutekom pleit voor het maken van een overdrachtsdocument inclusief een prioritering.
Ten aanzien van de Regionale Agenda dient de genoemde planning per onderwerp geactualiseerd te worden.
Ook bestaat er behoefte aan voortgangsrapportages. De heer Jansen zal dit meenemen naar het
Afdelingshoofdenoverleg.
Aandacht verdient de link Madivosa-WerkSaam. Voorkomen moet worden dat zaken dubbel worden gedaan.
In dit kader meldt de secretaris dat de manager Beleid en Juridische Zaken van WerkSaam periodiek aanhaakt
bij het Afdelingshoofdenoverleg.
Toegevoegd aan agenda:

Huisvesting en integratie vergunninghouders

dossierhouders Bijman en Douw

7.
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:
7a Advies Madivosa over voortgangsrapportage vergunninghouders
7b Voortgangsrapportage project Westfriese vergunninghouders
7c t/m 7j bijlagen
7k Voorstel Madivosa memo wijzigingen voor vergunninghouders vanuit het regeerakkoord
7l Memo wijzigingen voor vergunninghouders vanuit het regeerakkoord december 2017
> 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:

-

Het Madivosa heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage en kan instemmen met het toevoegen van
een onderzoek naar het beter matchen van inburgeringstrajecten aan de projectopdracht.
Geconstateerd kan worden dat de gemeenten meer zullen moeten insteken op de inburgering.
Inburgeringstrajecten en taaltrainingen zijn vaak niet goed aangesneden op de doelgroep. Ook de aansturing
van betrokken zorginstellingen is een aandachtspunt. WerkSaam kan hier een grote rol in spelen in verband
met de combinatie taal-werk.

8.

Rondvraag
- De heer Tap peilt de bereidheid van de Westfriese gemeenten om het jaarlijkse Werkfestival van RPA NHN
dit jaar in Westfriesland te organiseren. De kosten hiervan worden geraamd op ca. € 15.000.
Over het algemeen wordt hier positief op gereageerd. De heer Te Grotenhuis zegt toe dit ook te zullen
bespreken in het bestuur van WerkSaam.
- De heer Luyckx attendeert op de inspanningen van de heer G(iel) Nijpels bij het opzetten van een netwerk
Dementie NHN. Hij stelt voor de heer Nijpels in een van de eerste overleggen in de nieuwe
bestuursperiode uit te nodigen.

9.

Sluiting

