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Hoorn, 20 september 2018
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
4 oktober 2018 van 13.00 tot 15.40 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C011.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

2. Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 19 juli 2018
2b Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 19 juli 2018

13.01 uur

> Voorstel: de conceptverslagen vaststellen
3. Vergaderschema 2019
13.10 uur
Het streven is en blijft er op gericht het bestuurlijk overleg zo efficiënt mogelijk te organiseren.
De systematiek van reservedata is daarom gehandhaafd. Deze kunnen uiteraard worden
benut als de bestuurlijke actualiteit dit vereist.
Evenals vorig jaar is voor de planning van de vergaderdata contact gezocht (naast uiteraard de
“eigen” bestuurssecretariaten) met diverse andere (boven)regionale bestuurlijke overleggen om
overlap te vermijden. Afstemming heeft plaatsgevonden met GGD Hollands Noorden, WerkSaam,
RUD NHN, RPA NHN, Recreatieschap Westfriesland, Westfries Archief, BAO NHN,
Ontwikkelingsbedrijf NHN en de Stuurgroep N23. Volledigheidshalve zijn de geplande
vergaderdata ook ter kennis gebracht aan de secretariaten van de VNG en de G40.
Stukken:
3. Vergaderschema VVRE/Madivosa 2019
> Voorstel: instemmen met het vergaderschema VVRE/Madivosa 2019

Ouderenbeleid

dossierhouders Luyckx, Bijman, Al Mobayed

4. Netwerk Dementie Noord-Holland Noord
13.15 uur
Het Netwerk Dementie Noord‐Holland Noord is een samenwerkingsverband van 19
organisaties in Noord‐Holland ten noorden van de lijn Alkmaar ‐ Hoorn op het gebied van
ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten.
Het Netwerk heeft de ambitie de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun
naasten, nu en de komende jaren te verbeteren. Dat doet ze door het uitvoeren van projecten
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en activiteiten op het gebied van dementie, door kennisuitwisseling en door het bijeenbrengen
van relevante organisaties.
Tijdens de vergadering zal de voorzitter van het Netwerk Dementie NHN, de heer prof. Giel
Nijpels een presentatie verzorgen. Specifieke aandacht zal hij daarbij besteden aan het
Pilotproject Geriatrisch Zorgmodel Westfriesland. Tevens zal aanwezig zijn mevrouw Anneke
Wienema, coördinator van het Netwerk Dementie NHN.
Stukken:
4a Voorstel aan Madivosa inzake Pilotproject Geriatrisch Zorgmodel Westfriesland
4b Notitie van Netwerk Dementie Noord-Holland Noord
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de presentatie over de toekomst van de zorg, het pilotproject vanuit
het geriatrisch zorgmodel en het verzoek om vertegenwoordiging vanuit de gemeente in te
zetten binnen de pilot om deze verder met elkaar vorm te geven.
2. Naar aanleiding van de presentatie bepalen of er invulling wordt gegeven aan het verzoek.
Indien deze wens er is bepalen op welke wijze er invulling wordt gegeven.

Kunst & Culturele Voorzieningen

dossierhouders Bashara, Fit en Te Grotenhuis

5. Stichting de Westfriese Uitdaging
13.55 uur
Tijdens de vergadering zal door de stichting een korte presentatie worden verzorgd met daarin
een terugblik op de afgelopen periode en een toelichting op toekomstige plannen en de
financiering daarvan.
Namens de stichting zijn aanwezig mevrouw Renate van der Laan (manager) en de heer Tom
van Roon (voorzitter)
Stukken: geen
> Voorstel: Kennis nemen van de presentatie en gelegenheid voor vragen en opmerkingen

Jeugdzorg / Sociaal Domein

dossierhouders Van der Ven, Kuipers en Groot

6. Werkplan Samenwerking Huisartsen WF
14.20 uur
Het convenant “Jeugdhulp gemeenten en huisartsen regio Westfriesland” loopt tot 1 juli 2018.
In het bestuurlijk overleg Jeugdhulp van 6 maart 2018 is met de toenmalige bestuurlijke
dossierhouders mw. N. Douw en mw. E. Deutekom overeengekomen dat het convenant voor een
jaar wordt voortgezet. Daarnaast is besproken dat de Zorgkoepel West-Friesland een voorstel
voor een vervolg op het werkplan indient, voor de periode 1 juli 2018 – 31 december 2019. Dit
voorstel bouwt voort op de diverse resultaten die in 2017 en de eerste helft van 2018 behaald
zijn. Zie voor een overzicht de bijlage bij het werkplan.
Stukken:
6a Voorstel aan Madivosa, werkplan 2018-2019
6b Voorstel werkplan Jeugdhulp 2018-2019
6c Begroting werkplan Jeugdhulp 2018-2019
> Voorstel:
1. In te stemmen met het werkplan 2018-2019
2. Een incidentele financiële bijdrage toe te kennen van € 96.082
7. Verwijsindex
14.35 uur
Zoals afgesproken zijn de bovenregionale relatiemanagers Verwijsindex NHN voor het overleg
uitgenodigd. Naast de kennismaking vormde de kwartaalrapportage 2e kw. 2018 de aanleiding.
Ter informatie is de Infographic en een overzicht van de meldingen door de sociale teams
bijgevoegd. De relatiemanagers, Sanne de Moel en Lianne van Leeuwen geven een toelichting.
Stukken:
7a ‘Gemeenten in regio West Friesland’
7b Infographic Vroegsamenwerken in NHN
> Voorstel: Kennis nemen van de informatie en gelegenheid voor vragen en opmerkingen
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Regionale samenwerking sociaal domein algemeen

dossierhouders: allen

8. Ingekomen stukken/Mededelingen
15.05 uur
Tijdens dit agendapunt is er gelegenheid voor leden van Madivosa elkaar desgewenst kort
mondeling te informeren over actuele ontwikkelingen bij dossiers waarop zij dossierhouder zijn
en/of elkaar te bevragen op specifieke dossiers.
Stukken:
8a Overzicht dossierhouders Madivosa, 19 juli 2018 (definitieve versie nog eens bijgevoegd)
8b Memo Mededelingen Madivosa 4 oktober 2018
8c Hoofdlijnen veranderopgave inburgering, Ministerie SZW
> Voorstel:
1. Kennis nemen van ingekomen stukken
2. Uitwisselen informatie over actuele ontwikkelingen
9. Rondvraag

15.35 uur

10. Sluiting

15.40 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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