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.
Conceptverslag pho Madivosa 19 juli 2018
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter), dhr. M. Pijl (Drechterland), dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), dhr. Bashara
(tot en met agendapunt 7), mw. M. van der Ven en mw. K. al Mobayed (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland),
dhr. D. Kuipers en mw. J. Fit (Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), dhr. B. Nootebos (Stede Broec), dhr. T. de
Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 5 dhr. M. El Feddali en mw. S. Akka (Projectleiding Inkoop Sociaal Domein
2019) en de heer R. Jansen (Ambtelijk Opdrachtgever project Inkoop Sociaal Domein)
Verhinderd: dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland) en mw. L. Groot (Stede Broec)

Agenda
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. De heer Te Grotenhuis en mevrouw Groot zijn beide verhinderd. Zij
worden vervangen door respectievelijk de heer Pijl en de heer Nootebos.

2.

Verslagen vorige vergadering
2a Conceptverslag Madivosa 5 april 2018
2b Conceptverslag Extra Madivosa 12 april 2018
2c Conceptverslag Madivosa 7 juni 2018
> Voorstel: vaststellen van de verslagen
Alle verslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

3.

Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
Stukken:
3a Presentatie Bestuurlijke samenwerking VVRE/Madivosa, mei 2018
3b Kwartaalrapportage Verwijsindex NHN, 2e kwartaal 2018 (nagezonden)
> Voorstel: de stukken voor kennis aannemen
Opmerkingen:
- De heer Bijman constateert in de kwartaalrapportage Verwijsindex NHN grote verschillen in het aantal
aanmeldingen door partijen. Hij roept de bestuurders op in hun gemeente bij partijen aandacht te blijven
vragen voor het melden in de Verwijsindex.
- Door de grotendeels nieuwe samenstelling van het Madivosa en de behoefte aan een scherpe analyse –
ook in relatie tot bijv. Veilig Thuis – wordt afgesproken de relatiemanagers Verwijsindex NHN uit te
nodigen voor een volgend overleg (in ieder geval in dit kalenderjaar).
- De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Mededelingen:
- Mevrouw Van der Ven brengt de bestuurders op de hoogte van de stand van zaken rondom
bovenregionale inkoop jeugdbescherming (gecertificeerde instellingen) in relatie tot de provinciaal
gemaakte afspraken over de werkwijze. Westfriesland heeft in een eerder stadium al gekozen voor een
afwijkende werkwijze ten opzichte van de andere regio’s in de provincie. Het is helaas niet mogelijk
gebleken nader tot elkaar te komen met behoud van de eerder genoemde uitgangspunten. Westfriesland
heeft derhalve besloten wel bovenregionaal te blijven samenwerken, echter zelf zorg te dragen voor de
inkoop van jeugdbescherming.

4.

Taakverdeling Madivosa
Tijdens de vorige vergadering zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de dossierhouderschappen. Nog
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enige interne afstemming bleek gewenst. Het onderwerp is daarom wederom geagendeerd ter finale
afstemming.
Stukken:
4 Overzicht dossierhouders Madivosa, juli 2018
> Voorstel: in te stemmen met het overzicht.
Opmerkingen:
- Het overzicht behoeft op een aantal punten nog aanpassing:
* Aan het AHO zal gevraagd worden het overzicht aan te vullen met ambtelijke opdrachtgevers en
projectleiders, waarbij de ambtelijke trekkers bij voorkeur uit eigen gemeente zullen worden
aangewezen.
* Kunst & Cultuur verandert in ‘Kunst en culturele voorzieningen’ met als dossierhouders bestuurders Fit,
Te Grotenhuis en Bashara. Hieronder vallen dan ook de bibliotheken en de muziekscholen.
* Participatiewet/inkomensondersteuning: de heer Kuipers i.p.v. mevrouw Fit.
* De vertegenwoordiging in het DB van de GGD toevoegen aan bestuurlijke vertegenwoordiging
(boven)regionaal: de heer Bijman en mevrouw Van der Ven.
- Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor de samenhang met agendapunt 8 (Regionale
Agenda Madivosa 2018-2022).

Regionale Inkoop
5.

dossierhouders Van der Ven, Bijman, Kuipers en Luyckx

Regionale Inkoop, stand van zaken
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
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’.
> Voorstel: kennis te nemen van stand van zaken rondom het project Inkoop 2019
Opmerkingen:
- Mevrouw Akka en de heer Feddali geven door een presentatie een overzicht van de (eerste) bevindingen
van dit proces. Deze bevindingen zijn aanleiding geweest toch te komen tot een aangepast advies.
Het aangepast advies luidt in het kort:
1. - Één invoeringsdatum voor de gehele regio: 1 januari 2020
2. - Inkoop voor zowel 2019 als 2020 dit jaar nog afronden
- 2019 nog volledig gebruiken voor implementatie
(ontwikkeltafels met gecontracteerde aanbieders, tijdig proefdraaien systemen, vanaf 1 juli 2019
proefdraaien met beginnen met herindiceren)
- De heer Luyckx complimenteert de projectleiding met het feit dat dit proces uiteindelijk heeft geresulteerd
in bovenstaand advies. Aandacht voor een eventueel regionaal inkoopbureau blijft gewenst.
- De vergadering geeft aan positief aan te kijken tegen dit advies. Bestuurlijk moet wel worden uitgedragen
dat ‘dit is wat het is’ om verder bestuurlijk afbreukrisico, ook richting de aanbieders, te voorkomen.
- In sommige werkgroepen bestaan nog vragen/twijfels over adviespunt 2. Afgesproken wordt dat de
projectleiding dit ambtelijk zal oppakken. Bestuurlijk moet wel worden uitgedragen dat ‘dit is wat het is’.
- De heer Jansen geeft aan dat gezien de ontwikkelingen het verstandig is – hoewel dit eigenlijk een taak is
voor de individuele gemeenten – de implementatiefase ook regionaal op te pakken. Dit zou dan
adviespunt 3 worden.
- De leden van het Madivosa stemmen in met het voorstel van de heer Jansen en vraagt de projectleiding en
ambtelijk opdrachtgever dit verder uit te werken. Dit geldt ook voor het regionaal inkoopbureau.
De heer Nootebos geeft aan dat het kennisniveau in de gemeenten wel geborgd moet blijven.
- De vergadering vraagt bij de projectleiding aandacht voor het creëren van draagvlak voor deze
adviespunten, zowel ambtelijk als bij de aanbieders. Mochten er signalen zijn dat de ambtelijke
afstemming in een werkgroep of in een gemeente niet goed verloopt, dan dienen de dossierhouders en/of
de bestuurder direct geïnformeerd te worden.
- Dit voorlopige advies wordt in het eerstvolgende Afdelingshoofdenoverleg afgestemd. Daarna zal
het advies naar de individuele colleges worden doorgeleid voor besluitvorming.
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Jeugdzorg / Sociaal Domein
6.

dossierhouders Van der Ven, Kuipers en Groot

Veilig Thuis, stand van zaken
Tijdens het overleg op 7 juni jl. is uitgebreid gesproken over de situatie.
> Voorstel: korte gedachtewisseling over ontwikkelingen Veilig Thuis
Opmerkingen:
- Mevrouw Van der Ven en de heer Bijman geven een toelichting op de stand van zaken.
De inspectie heeft inmiddels gereageerd op het verbeterplan van Veilig Thuis. De GGD heeft aangegeven
eind juli met een antwoord te komen. Op korte termijn is er nog een DB-vergadering. Een Westfriese
reactie is in ontwikkeling.
- Er wordt kort van gedachten gewisseld over de wijze van informeren van de raden. Het is van belang dat
dit zorgvuldig en op een nagenoeg gelijk tijdstip plaatsvindt.
- De dossierhouders zullen de collega Madivosa-bestuurders zo spoedig mogelijk informeren over de
uitkomsten van het DB-overleg en de brief ten behoeve van de Westfriese raden.

Cultuur
7.

dossierhouders Bashara, Fit en Te Grotenhuis

Cultureel Profiel Noord-Holland Noord
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
Opmerkingen:
- De heer Bashara geeft een toelichting op het voorstel. Zijn voorkeur gaat uit naar een regionaal profiel op
Westfriese schaal maar nu door de minister anders is beslist, wil hij daar in ieder geval medewerking aan
verlenen. Hij zal het culturele veld in Westfriesland nadrukkelijk meenemen.
- Mevrouw Fit attendeert op een reeds aanwezig profiel, opgesteld door Holland boven Amsterdam.

Regionale samenwerking sociaal domein algemeen
8.

dossierhouders: Agendacommissie

Regionale Agenda Madivosa 2018-2022
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.
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
Opmerkingen:
- Hoorn wil graag het onderwerp Schuldhulpverlening toevoegen aan de strategische agenda, in
plaats van Armoedebeleid (punt 6).
- In het vorige overleg Madivosa is afgesproken géén ambtelijke agenda te voeren. Deze punten moeten
derhalve verplaatst worden naar de strategische agendapunten.
- Diverse bestuurders vragen aandacht voor de wijze waarop onderwerpen die zowel het Madivosa als de
VVRE raken, worden voorbereid en behandeld: evenwichtig en integraal.
- Geconstateerd wordt dat het advies een goede eerste aanzet is. Afgesproken wordt dit agendapunt
nogmaals te agenderen voor het volgende overleg (zie ook opmerkingen bij agendapunt 4).

3

9.

Rondvraag
- De heer Bijman attendeert op een brief aan de gemeenten over verandering opgaven Inburgering.
Afgesproken wordt hier in een volgend overleg op terug te komen voor de eventuele mogelijkheid dit
regionaal op te pakken.
- Over LHBTI beleid geeft mevrouw Fit aan dat de ambtelijke capaciteit in Medemblik voor dit dossier
momenteel aardig op sterkte is. Zij zou graag zien dat er weer aandacht wordt gegeven aan dit dossier.
- Mevrouw Fit en de heer Bijman geven een update van de ontwikkeling van de Stuurgroep Jeugd, Alcohol
en Drugs. Alle betrokken gemeenten vinden het belangrijk om door te gaan.

10. Sluiting.
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