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Hoorn, 24 mei 2018
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
7 juni 2018 van 13.00 tot 15.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, C011.
Dit is de eerste vergadering van het Madivosa in de nieuwe bestuursperiode 2018-2022. Deze
vergadering staat vooral in het teken van kennismaking en overdracht.
De volgende agenda wordt voorgesteld:
1.

Opening door de voorzitter

13.00 uur

2.

Kennismaking (nieuwe) portefeuillehouders

13.05 uur

3.

Inleiding op het Madivosa
De secretaris van het Madivosa, de heer T. de Smidt, geeft een korte
toelichting op de rol, positie en werkwijze van het portefeuillehoudersoverleg
Madivosa.

13.35 uur

4.

Samenwerking Sociaal Domein Westfriesland
13.50 uur
Onder verantwoordelijkheid van de afdelingshoofden Sociaal Domein wordt
een korte toelichting gegeven op de regionale samenwerking op dit moment
en worden suggesties gedaan met betrekking tot de komende bestuursperiode.
Een memo zal z.s.m. worden nagezonden.
4. Advies Samenwerking sociaal domein Westfriesland

5.

Vaststellen dossierhouders Madivosa
14.20 uur
Het Madivosa werkt met bestuurlijke trekkers op de verschillende thema’s en
projecten. Het is van belang gezamenlijk te bepalen wie voor welk onderdeel als
dossierhouders gaan optreden.
Bijgevoegd is een overzicht met de taakverdeling in de vorige periode.
5. Overzicht dossierhouders Madivosa, mei 2018

6.

Ontwikkelingen Veilig Thuis
14.40 uur
Vanwege aanhoudende wachtlijsten is Veilig Thuis sinds april voor 6 maanden
onder verscherpt toezicht gesteld. In februari is daarnaast de DVO ondertekend.
Hier wordt uitvoering aan gegeven door het contractmanagement vorm te geven en
door de bovenregionale stuurgroep aanspreekpunt te maken. Ter vergadering volgt

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

2/2

een toelichting. Er wordt een memo nagezonden met de meest actuele stand
van zaken.
6 Memo aan Madivosa over stand van zaken Veilig Thuis, mei 2018
7.

Rondvraag

14.55 uur

8.

Sluiting

15.00 uur

Volgende vergadering Madivosa:
 19 juli 2018

Met vriendelijke groet,

Dirk te Grotenhuis
wnd. voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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