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Hoorn, 22 november 2018
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
6 december 2018 van 13.00 tot 15.30 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C011.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 1 november 2018

13.05 uur

> Voorstel: het conceptverslag vaststellen

Vergunninghouders/inburgering

dossierhouders Tesselaar, Al Mobayed

3. Oplevering deelresultaten projectopdracht Vergunninghouders
13.10 uur
In 2017 heeft het Madivosa de projectopdracht vergunninghouders Westfriesland vastgesteld,
gericht op regionale samenwerking op het gebied van integratie en participatie van
vergunninghouders. In deze projectopdracht zijn zeven deelresultaten benoemd. In het
bijgevoegde voorstel levert de projectgroep deze zeven deelresultaten op en wordt er per
deelresultaat een advies gegeven. Desgewenst geven de dossierhouders een toelichting.
Stukken:
3a Advies aan Madivosa over Deelresultaten projectgroep vergunninghouders
3b Deelresultaat Dwarsverbanden 15 november 2018
3c Plan van Aanpak Gezondheidsbevordering Statushouders WF
3c 1 t/m 8 Bijlagen
3d Notitie Samenwerking op huisvesting vergunninghouders WF
3e Notitie Verbeterpunten integratie en participatie
3f Notitie Ambities en condities maatschappelijke begeleiding
> Voorstel: Instemmen met het advies ‘Deelresultaten projectgroep vergunninghouders’
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MO, BW, Verwarde Personen

dossierhouders Al Mobayed, Tesselaar

4. Personen met verward gedrag regio Westfriesland
13.30 uur
De politie geeft aan op dit moment onevenredig belast te worden met de eerste opvang van
verwarde personen, die in het kader van openbare orde en veiligheid in beeld komen. Om
personen met verward gedrag de juiste ondersteuning te geven is een plan van aanpak op
gesteld op regionaal niveau. Dit plan van aanpak voor personen met verward gedrag is
ondergebracht bij de toekomstvisie kwetsbare inwoners regio West-Friesland 2018-2023’. Het
regionale onderdeel van het PvA is een actieplan wat aansluit bij de door het Madivosa
vastgestelde actieplan wat is voortgevloeid uit de regionale toekomstvisie kwetsbare inwoners.
Het lokale deel bevat de lokale uitgangspunten en bijbehorende maatregelen en is door iedere
gemeente zelf in te vullen.
Stukken:
4 Plan van aanpak ‘personen met verward gedrag regio Westfriesland’
> Voorstel: In te stemmen met het plan van aanpak ‘personen met verward gedrag regio
Westfriesland’
Wonen / Ouderenbeleid

dossierhouders Luyckx / Van der Ven

5. Bewustwordingscampagne ‘Lekker blijven wonen’ in 2019
13.50 uur
Doel van de campagne is het vergroten van bewustwording bij bewoners over veranderingen in
de zorg en hun eigen verantwoordelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en
leven. In het bijgevoegde advies wordt voorgesteld de campagne in 2019 voort te zetten.
Stukken:
5 Advies aan Madivosa over regionale communicatie Lekker blijven wonen 2019
> Voorstel:
1. Kennisnemen van het voorstel over de regionale bewustwordingscampagne ‘Lekker blijven
wonen’ 2019
2. Instemmen met het voortzetten van de campagne in 2019 en mogelijke verlening tot 2021
3. Instemmen met de kostenverdeling per gemeente
Inkoop sociaal domein

dossierhouders Van der Ven, Bijman, Kuipers, Luyckx

6. Implementatieplan 2019
14.10 uur
Op verzoek van de dossierhouders geven de projectleiders M. El Feddali en S. Akka een
presentatie over het implementatieplan dat binnenkort ter besluitvorming aan de colleges wordt
aangeboden.
> Voorstel: Kennis nemen van de presentatie en gelegenheid tot vragen en opmerkingen

Overig

dossierhouders: Agendacommissie

7. Meerjarenplan 2019-2022 Artikel 1 Bureau Discriminatiezaken
14.40 uur
De Agendacommissie stelt voor kort de opvattingen te delen van de Westfriese gemeenten over
het meerjarenplan.
Stukken:
7 Art1 Bureau Discriminatiezaken NHN, Meerjarenplan 2019-2022
> Voorstel: Uitwisselen opvattingen over het meerjarenplan
8. Ingekomen stukken/Mededelingen
14.55 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 Kwartaalrapportage Verwijsindex NHN Q3
8b Uitnodiging voor Dag van de Jongerenparticipatie 25 februari 2019
8c Overzicht dossierhouders 5 november 2018
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8d Competentieprofiel JOGG-regisseur en –programmamanager
8e brief college Hoorn aan Madivosa over samenwerking Rechtbank NH
8f memo Mededelingen Madivosa 6 december 2018
> Voorstel:
1. De stukken 8a t/m 8e voor kennisgeving aannemen
2. Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen

9. Rondvraag

15.25 uur

10. Sluiting

15.30 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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