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Hoorn, 5 juli 2018
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
19 juli 2018 van 13.00 tot 15.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, C011.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

2. Verslagen vorige vergaderingen
2a Conceptverslag Madivosa 5 april 2018
2b Conceptverslag Extra Madivosa 12 april 2018
2c Conceptverslag Madivosa 7 juni 2018

13.05 uur

> Voorstel: vaststellen van de verslagen
3. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
Stukken:
3 Presentatie Bestuurlijke Samenwerking VVRE/Madivosa, mei 2018
> Voorstel: de presentatie voor kennis aannemen

13.15 uur

4. Taakverdeling Madivosa
13.25 uur
Tijdens de vorige vergadering zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de
dossierhouderschappen. Nog enige interne afstemming bleek gewenst. Het onderwerp is
daarom wederom geagendeerd ter finale vaststelling.
Stukken:
4 Overzicht dossierhouders Madivosa, juli 2018
> Voorstel: in te stemmen met het overzicht

Regionale Inkoop

dossierhouders Van der Ven, Bijman, Kuipers en Luyckx

5. Regionale Inkoop, stand van zaken
13.30 uur
In vervolg op het bestuurlijke besluit van de regiogemeenten in maart/april over de
invoeringsdatum van de nieuwe systematiek van inkoop hebben de bestuurlijke trekkers
gevraagd aan de projectleiders om in samenwerking met de implementatiemanagers van de
individuele gemeenten een overzicht te maken van de stand van zaken rondom het project
inkoop 2019, dat antwoord moet geven op de vragen: hoe reageren de aanbieders op de
vastgestelde invoeringsdatum en hoe staat het met het implementatieproces binnen de
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gemeenten? Zijn de gemeenten er klaar voor? De bestuurders willen op basis van het overzicht
stand van zaken een advies ontvangen over de vervolgstappen om te komen tot een zorgvuldig
implementatieproces van de inkoopsystematiek ‘sturen op resultaat’.
Tijdens het Madivosa overleg willen de bestuurlijke trekkers met ondersteuning van de
projectleiders de overige portefeuillehouders informeren over de (eerste) bevindingen van dit
proces.
Voorstel: Kennis te nemen van stand van zaken rondom het project inkoop 2019

Jeugdzorg / Sociaal Domein

dossierhouders Van der Ven, Kuipers en Groot

6. Veilig Thuis, stand van zaken
13.55 uur
Tijdens het overleg op 7 juni jl. is uitgebreid gesproken over de situatie. De agendacommissie
lijkt het zinvol in dit overleg kort van gedachten te wisselen over de laatste ontwikkelingen.
> Voorstel: korte gedachtewisseling over ontwikkelingen Veilig Thuis

Regionale Inkoop

dossierhouders Bashara, Fit en Te Grotenhuis

7. Cultureel Profiel Noord-Holland Noord
14.10 uur
De minister van OCW nodigt samenwerkende gemeenten en provincies uit om, zo veel mogelijk
samen met het culturele veld, profielen op te stellen waarin zij hun visie op kunst en cultuur in
de regio beschrijven. Voor welke uitdagingen staan ze en hoe zou het rijksbeleid kunnen
bijdragen aan oplossingen. De minister doet dit verzoek om te bevorderen dat in de toekomst
rijksubsidies beter aansluiten op ontwikkelingen in de samenleving en de culturele sector.
Hoorn is bereid om namens de Westfriese gemeenten ambtelijke capaciteit in te zetten voor de
totstandkoming van een regionaal cultureel profiel van Noord-Holland Noord. Een regionaal
cultureel profiel waarin de culturele kwaliteiten van geheel Westfriesland goed tot hun recht
komen.
Stukken:
7 Voorstel aan Madivosa over Cultureel Profiel Noord-Holland-Noord
> Voorstel: de gemeente Hoorn als vertegenwoordiger van de Westfriese gemeenten te laten
deelnemen aan de totstandkoming van een regionaal cultureel profiel voor
Noord-Holland Noord

Regionale samenwerking sociaal domein algemeen

dossierhouders: Agendacommissie

8. Regionale Agenda Madivosa 2018-2022
14.20 uur
Tijdens het vorige overleg Madivosa is gesproken over het voorstel van het AHO Madivosa om
een regionale strategische agenda vast te stellen voor de komende bestuursperiode.
Geconstateerd werd dat bij bestuurders nog behoefte was aan intern overleg alvorens hierover
afspraken te maken. Het onderwerp is daarom opnieuw geagendeerd.
Stukken:
8 Advies Regionale Samenwerking en Regionale Agenda Madivosa, 28 mei 2018
> Voorstel: in te stemmen met de onderwerpen op de regionale strategische agenda Madivosa
9. Rondvraag

14.50 uur

10. Sluiting

15.00 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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