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Hoorn, 18 oktober 2018
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
1 november 2018 van 13.00 tot 15.45 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C011.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

2. Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 4 oktober 2018

13.05 uur

> Voorstel: het conceptverslag vaststellen

Jeugdzorg / Sociaal Domein

dossierhouders Van der Ven, Kuipers en Groot

3. Jongeren Op Gezond Gewicht
13.10 uur
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke stichting die subsidie ontvangt van het
Ministerie van VWS. Samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land
streeft de stichting naar een samenleving waarin de omgeving verleidt tot gezond gedrag.
Met de JOGG-aanpak heeft een gemeente een integrale wijkgerichte methode in handen om de
omgeving van jongeren bewuster te maken van het belang van voldoende bewegen en gezond
eten.
Op initiatief van wethouder W. Bijman geeft de heer Jaap de Wit van JOGG een korte presentatie
over de activiteiten van JOGG en de mogelijkheden voor gemeenten hierop in te spelen.
Stukken:
3 De JOGG-aanpak
> Voorstel: kennisnemen van de presentatie en gelegenheid voor vragen en opmerkingen
4. Werkplan Samenwerking Huisartsen WF
13.50 uur
Tijdens het vorige Madivosa-overleg bleek nader overleg van de dossierhouders noodzakelijk.
Daarnaast ontbrak de tijd voor een ordentelijke behandeling. Het overleg tussen de
dossierhouders heeft inmiddels plaatsgevonden, zodat het onderwerp wederom is geagendeerd.
Het convenant “Jeugdhulp gemeenten en huisartsen regio Westfriesland” loopt tot 1 juli 2018.
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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.
Een vertegenwoordiging van de huisartsen in Westfriesland is uitgenodigd voor het geven van
een toelichting.
Stukken:
4a Voorstel aan Madivosa, werkplan 2018-2019
4b Voorstel werkplan Jeugdhulp 2018-2019
4c 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
5. Visiedocument Westfries MDA++ Netwerk
14.30 uur
Op 7 december 2017 is in het Madivosa de Bestuursopdracht Westfries MDA++ Netwerk
vastgesteld. Daarna is de bestuursopdracht uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit
ambtenaren uit de 7 gemeenten en een extern projectleider. Eén van de opdrachten was om te
komen tot een Westfriese visie over dit netwerk. De werkgroep is in samenspraak met
gebiedsteams en ketenpartners gekomen tot voorliggend stuk. Daarbij moet de kanttekening
geplaatst worden dat het stuk niet alleen een visie omvat maar ook adviezen geeft over
bedrijfsmatige keuzes. Daarin zullen gemeenten zelf aan zet zijn om deze adviezen te
implementeren op een wijze die past bij de inrichting van het lokale team en de lokale wensen.
Echter, door de bestuurlijke keus van een Westfries Netwerk blijft de werkwijze op hoofdlijnen
gelijk. Dat heeft als voordelen dat men elkaars expertise versterkt in de regio Westfriesland en
dat we een solide samenwerkingspartner zijn voor de (boven)regionale partners die we nodig
hebben bij het doorbreken van acuut en structureel geweld in gezinnen. Wel wordt geadviseerd
om alle wijk- en gebiedsteammedewerkers een minimaal basisniveau mee te geven zodat
signalen van (risico’s op) geweld in gezinnen tijdig gesignaleerd en opgepakt worden.
Stukken:
5a Advies Madivosa inzake Visiedocument MDA++ WF
5b Visiedocument MDA++ Westfriesland
Voorstel: Vaststellen van het Visiedocument Westfries MDA++ Netwerk

Regionale samenwerking sociaal domein algemeen

dossierhouders: allen

6. Taakverdeling en werkwijze Madivosa (dossierhouders: Agendacommissie)
14.50 uur
Eerder zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de dossierhouderschappen. Ook zijn
thema’s benoemd voor de komende periode. Aan het Afdelingshoofdenoverleg Madivosa (AHO)
is vervolgens gevraagd het overzicht van dossierhouders aan te vullen met ambtelijk
opdrachtgevers en projectleiders.
In bijgaand advies doet het AHO voorstellen over taakverdeling en werkwijze. Tevens is
bijgevoegd de Regionale Agenda Madivosa 2018-2022. Het advies heeft nadrukkelijk de
instemming van de Agendacommissie.
6a Advies Madivosa taakverdeling en werkwijze, oktober 2018
6b Regionale Agenda Madivosa 2018-2022, 16 oktober 2018
> Voorstel:
- in te stemmen met de aanbevelingen zoals beschreven in dit advies
- afspraken te maken over de bestuurlijke taakverdeling
- het AHO Madivosa te verzoeken op basis van de bestuurlijke taakverdeling te voorzien in
een passende ambtelijke ondersteuning
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7. Ingekomen stukken/Mededelingen
15.20 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.
De Agendacommissie stelt verder voor kort opvattingen te delen over het meerjarenplan 20192022 van Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN.
Stukken:
7 Art1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord Meerjarenplan 2019 – 2022
> Voorstel: Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen
8. Rondvraag

15.40 uur

9. Sluiting

15.45 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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