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 4 oktober 2018
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. D. Luyckx (Enkhuizen),
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. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 4 dhr. prof. G. Nijpels en mw. A. Wienema (Netwerk Dementie NHN), dhr. R.
Piepenbrink (Geriant WF), mw. D. Konopasek (Zorgkoepel WF) en dhr. J. IJzer (SED-gemeenten), bij agendapunt 5
dhr. T. van Roon en mw. R. van der Laan (De Westfriese Uitdaging), bij agendapunt 7 mw. S. de Moel en mw. L.
van Leeuwen (Vroegsamenwerken in NHN) en mw. M. Oud (Hoorn), bij agendapunt 8 mw. A. Boelens (Hoorn).
Verhinderd: mw. L. Groot (Stede Broec)

Agenda
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Groot is verhinderd. Zij wordt vervangen door de heer Te
Grotenhuis en de heer Luyckx.
2. Verslagen vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 19 juli 2018
2b Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 19 juli 2018
> Voorstel: de conceptverslagen vaststellen.
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Vergaderschema 2019
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
Opmerkingen:
- Er wordt ingestemd met het vergaderschema VVRE/Madivosa 2019.

Ouderenbeleid

dossierhouders Luyckx, Bijman, Al Mobayed

4. Netwerk Dementie Noord-Holland Noord
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 en activiteiten op het gebied van
dementie, door kennisuitwisseling en door het bijeenbrengen van relevante organisaties.
Stukken:
4a Voorstel aan Madivosa inzake Pilotproject Geriatrisch Zorgmodel Westfriesland
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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.
Opmerkingen:
- mevrouw Wienema geeft een presentatie over het Netwerk Dementie NHN en het geriatrisch zorgmodel. Zij
wordt daarbij ondersteund door de heren Nijpels, Piepenbrink en mevrouw Konopasek.
Van groot belang is het tijdig signaleren van dementie en zo nodig inschakelen van “hulptroepen” zodat
patiënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Essentieel is dat zorgpartijen elkaar
informeren en met elkaar samenwerken.
- Het Madivosa neemt met belangstelling kennis van de presentatie. Geattendeerd wordt op de wenselijkheid
om integraal (sociaal én medisch) te werken. Samenwerking met de wijkteams is noodzakelijk.
- Bij de bestuurders bestaat behoefte aan ambtelijke advisering vóóraf over het tijdens de vergadering concreet
uitgesproken verzoek van Netwerk Dementie NHN en Zorgkoepel WF. Afgesproken wordt dat de
dossierhouders een concreet voorstel zullen voorbereiden op basis waarvan in de colleges concrete
besluitvorming kan plaatsvinden en vervolgens verder overleg kan volgen in het Madivosa.

Kunst & Culturele Voorzieningen

dossierhouders Bashara, Fit en Te Grotenhuis

5. Stichting de Westfriese Uitdaging
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.
Stukken: geen
> Voorstel: Kennis nemen van de presentatie en gelegenheid voor vragen en opmerkingen
Opmerkingen:
- Mevrouw Fit geeft een korte introductie op het onderwerp.
- Namens de stichting geven mevrouw Van der Laan (manager) en de heer Van Roon (voorzitter) een
toelichting en beantwoorden enkele vragen.
- Uit de presentatie blijkt o.m. dat voor 2019 een bijdrage van de gemeenten wordt verwacht van € 30.000,- Het Madivosa neemt met belangstelling kennis van de presentatie. Afgesproken wordt dat omtrent de
verwachte bijdrage van de gemeenten de dossierhouder mevrouw Fit een voorstel zal voorbereiden voor
behandeling in een volgend overleg.

Jeugdzorg / Sociaal Domein

dossierhouders Van der Ven, Kuipers en Groot

6. Werkplan Samenwerking Huisartsen WF
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
Opmerkingen:
- Geconstateerd wordt dat het voorstel niet de instemming heeft van de dossierhouders. Mede hierdoor en
vanwege tijdgebrek wordt dit agendapunt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
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7. Verwijsindex
Zoals afgesproken zijn de bovenregionale relatiemanagers Verwijsindex NHN voor het overleg uitgenodigd.
Naast de kennismaking vormde de kwartaalrapportage 2 e kw. 2018 de aanleiding.
Ter informatie is de Infographic en een overzicht van de meldingen door de sociale teams bijgevoegd.
Stukken:
7a ‘Gemeenten in regio West Friesland’
7b Infographic Vroegsamenwerken in NHN
> Voorstel: Kennis nemen van de informatie en gelegenheid voor vragen en opmerkingen
Opmerkingen:
- De relatiemanagers mevrouw De Moel en mevrouw Van Leeuwen geven een presentatie over de resultaten
tot nu toe. Zij geven een overzicht van de knelpunten die zij ervaren.
- In het Madivosa wordt de noodzaak onderschreven van het meer melden in de Verwijsindex. De huidige
resultaten worden als bedroevend ervaren. Vervolgoverleg hierover is dringend noodzakelijk. De
dossierhouders zullen hiertoe het initiatief nemen.

Regionale samenwerking sociaal domein algemeen

dossierhouders: allen

8. Ingekomen stukken/Mededelingen
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
Opmerkingen:
- Er wordt kennis genomen van de ingekomen stukken en de memo Mededelingen.
- Veilig Thuis:
Mevrouw Boelens geeft een update over Veilig Thuis.
De bestuurders bespreken met elkaar de situatie. Het is van belang de raden goed te informeren.
- Gunning aanbesteding Jeugdzorgplus: er zijn hierover nog veel vragen, waardoor op dit moment nog geen
instemming van alle gemeenten is.
- Regionaal inkoopbureau: de heer Kuipers stelt voor om vanuit dit gremium opdracht te geven aan het
afdelingshoofdenoverleg Madivosa om te komen tot een voorstel over een regionale inkoopgroep.
9. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting.

3

