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Hoorn, 24 januari 2019
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
7 februari 2019 van 13.00 tot 15.30 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 6 december 2018

13.05 uur

> Voorstel: het conceptverslag vaststellen

Jeugdzorg / Sociaal Domein

dossierhouders Groot, Kuipers, Van der Ven

3. Samenwerking huisartsen Westfriesland
13.10 uur
Op 1 november heeft een afvaardiging van de Westfriese Huisartsenorganisatie (WFHO) een
toelichting gegeven op het werkplan Huisartsen-Gemeenten 2018-2019, de
samenwerkingsstructuur en de onderlinge wensen en verwachtingen. Er is afgesproken dat het
werkplan aangepast zou worden en op een later moment terug zou komen voor vaststelling. De
drie portefeuillehouders hebben in overleg met de WFHO het werkplan aangepast, waarbij vooral
naar de concrete resultaten is gekeken. De drie portefeuillehouders hebben ook de wens
uitgesproken het bestaande convenant voor de duur van twee jaar te verlengen.
Voorliggend voorstel en convenant kunnen na instemming van de colleges op 25 februari in het
bestuurlijk overleg van de WFHO en de gemeenten vastgesteld en ondertekend worden.
Eventuele opmerkingen vanuit het Madivosa ten aanzien van de samenwerking, het werkplan of
de uitvoering kunnen aan de portefeuillehouders meegegeven worden.
Stukken:
3a Advies aan Madivosa over samenwerking Huisartsen WF
3b Werkplan Jeugdhulp Westfriese Huisartsenorganisatie, Zorgkoepel West-Friesland en 7
Westfriese gemeenten 2019
3c Begroting voorstel Jeugdhulp 2019
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> Voorstel:
1. In te stemmen met het werkplan 2019
2. Een financiële bijdrage toe te kennen voor het jaar 2019 van € 64.055
3. Het huidige convenant voor 2 jaar te verlengen, tot 31-12-2020, met een tussentijdse
evaluatie eind 2019

4. Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp
13.25 uur
De huidige bestuursopdracht Bovenregionale samenwerking specialistische jeugdhulp loopt af per
1 januari 2019. Gezien de resultaten en bovenregionale ontwikkelingen is het wenselijk dit
samenwerkingsverband op bovenregionaal niveau voort te zetten. De nieuwe bestuursopdracht
is voor de periode 1-1-2019 tot 1-1-2023.
Stukken:
4a Advies Madivosa,7 februari 2019
4b Bestuursopdracht Colleges NHN
4c Bijlage: Schema bovenregionale samenwerking
4d kostenverdeling procesbegeleider en projectondersteuner per jaar
4e kostenverdeling bovenregionaal projectmanagement 2019
> Voorstel:
1. Akkoord gaan met de bestuursopdracht Bovenregionale samenwerking NHN 2019-2022;
2. Akkoord gaan met de bovenregionale samenwerkingsstructuur;
3. Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een budget per jaar tot 2023 conform de
financiële paragraaf.
5. Kennismaking Horizon
13.40 uur
Horizon is de nieuwe zorgaanbieder Jeugdzorgplus. Westfriesland heeft dit product gezamenlijk
met de regio’s Alkmaar en Kop van Noord-Holland ingekocht.
In dit overleg is er gelegenheid nader kennis te maken met deze zorgaanbieder en met hun
methodiek. Door Horizon zal een presentatie worden verzorgd, waarna er ruimte is voor vragen.
Het voornemen van de dossierhouders is ook nog een informatiebijeenkomst te organiseren voor
de Westfriese raadsleden. De gemeenteraden worden al vanaf de bekendmaking van de wijziging
in zorgaanbieder regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Dit, i.v.m. het
kortgeding dat de huidige zorgaanbieder Parlan had aangespannen, de zorgcontinuïteit en de
warme overdracht tussen Parlan en Horizon.
> Voorstel: kennis nemen van de presentatie en gelegenheid voor vragen en opmerkingen

MO, BW, Verwarde Personen

dossierhouders Al Mobayed, Tesselaar

6. Regionale Rapportage Kwetsbare Inwoners
14.20 uur
In het convenant‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg in Westfriesland’ zijn
de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen de Westfriese gemeenten in onderlinge
samenwerkingsafspraken vastgelegd. Regionaal bestuurlijke afstemming vindt plaats binnen het
Madivosa. Tweemaal per jaar wordt de voortgang op dit strategisch agendapunt daartoe
geagendeerd voor het regionaal bestuurlijk overleg. De voortgangsrapportage is daartoe
bijgevoegd.
Stukken:
6a Advies Madivosa over Regionale rapportage kwetsbare inwoners
6b Bijlage 1 Regionale rapportage 2018 kwetsbare inwoners
6c Bijlage 2 Jaarwerkplan 2019
6d Bijlage 3 Quick scan aard en omvang
> Voorstel:
1. Kennis nemen van de rapportage op gebied van de Wmo-taken Maatschappelijke
Opvang, Verslavingsbeleid en OGGz (MO/Vb/OGGz) en Beschermd Wonen (BW).
2. Positief uit te spreken over het jaarwerkplan 2019.
3. Inspannen voor het vinden van financiële dekking voor de maatregelen uit het
jaarwerkplan 2019 voor zover deze nog niet is gevonden.
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Inkoop sociaal domein

dossierhouders Van der Ven, Bijman, Kuipers, Luyckx

7. Inkoopproces 2020
De dossierhouders geven een stand van zaken van het inkoopproces 2020 en het
Implementatieproces Resultaatgericht Werken per 1 januari 2020.

14.40 uur

> Voorstel: kennis nemen van de informatie en gelegenheid tot vragen en opmerkingen
8. Regionaal Inkoopteam Westfriesland
14.50 uur
Tijdens het vorige overleg is nog eens nadrukkelijk de wens uitgesproken om te komen tot een
regionaal inkoopteam voor het sociaal domein. Naar aanleiding hiervan is de afgelopen weken
gewerkt aan een projectopdracht ‘Regionaal inkoop- en contractmanagementteam Westfriesland
Sociaal Domein’. De concept-projectopdracht treft u hierbij aan.
Stukken:
8 conceptprojectopdracht ‘Regionaal inkoop- en contractmanagementteam Westfriesland Sociaal
Domein’
> Voorstel: instemmen met de bijgevoegde conceptprojectopdracht

Overig
dossierhouders: Agendacommissie
9. Ingekomen stukken/Mededelingen (tevens Rondvraag)
15.15 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:
9a Verslag bestuurlijk overleg VSV WF 22 november 2018
9b memo Mededelingen Madivosa 7 februari 2019
> Voorstel:
1. Het stuk 9a voor kennisgeving aannemen
2. Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen

10. Sluiting

15.30 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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