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 7 juni 2018
Aanwezig: dhr. D. te Grotenhuis (wnd. voorzitter, Drechterland), dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), dhr. S. Broersma,
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), mw. L. Groot (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink
(secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 4 dhr. R. Jansen (Hoorn), mw. C. Swart (Koggenland), mw. S. van Eck
(Medemblik) en mw. M. Kraaijeveld (SED-gemeenten), bij agendapunt 6 mw. A. Boelens (Hoorn) en mw. J.
Tophoff (Contractmanagement)
1.

Opening
De heer Te Grotenhuis, waarnemend voorzitter, opent deze eerste vergadering in de nieuwe bestuursperiode.
De heer Broersma is per collegebesluit aangewezen als voorzitter van het Madivosa. In de
gemeenschappelijke regeling ‘Ondersteuning regionale bestuurlijke samenwerking Westfriesland’ is
afgesproken dat Hoorn als centrumgemeente zorg draagt voor het voorzitterschap van de regionale
bestuurlijke overleggen VVRE, Madivosa en ABZ.

2.

Kennismaking (nieuwe) portefeuillehouders
De bestuurders van alle gemeenten stellen zich kort voor en informeren elkaar over de inhoud van hun
portefeuille in hun eigen gemeente.

3.

Inleiding op het Madivosa
- De secretaris van het Madivosa, de heer De Smidt, geeft in een presentatie een korte toelichting op de rol,
positie en werkwijze van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa. Na de presentatie wordt er ingegaan op
vragen.
- De leden van het Madivosa nemen kennis van de presentatie en de antwoorden op de gestelde vragen.
- De presentatie van de secretaris zal worden toegevoegd aan het verslag.

4.

Samenwerking Sociaal Domein Westfriesland
Stukken:
4. Advies Samenwerking sociaal domein Westfriesland
Opmerkingen:
- De afdelingshoofden Sociaal Domein zijn aanwezig voor een korte toelichting op de regionale
samenwerking op dit moment, de achtergrond van het advies en de suggesties voor de nieuwe
bestuursperiode.
- De Madivosa bestuurders nemen kennis van het advies.
- Afgesproken wordt dat de bestuurders de gelegenheid krijgen deze voorzet intern te bespreken. Dit
onderwerp zal wederom geagendeerd worden voor de volgende vergadering om dan te bezien of nog
aanpassingen/aanvullingen gewenst zijn.
- Als belangrijke aandachtspunten voor vervolgoverleg worden genoemd: focus is belangrijk omdat niet
alles (tegelijk) kan, integraal werken (koppeling sociaal domein met VVRE-beleidsvelden), ambtelijke
agenda is vertaling van bestuurlijke agenda en de inkoopsystematiek.

5.

Vaststellen dossierhouders Madivosa
Het Madivosa werkt met bestuurlijke trekkers op de verschillende thema’s en projecten. Het is van belang
gezamenlijk te bepalen wie voor welk onderdeel als dossierhouders gaan optreden.
Bijgevoegd is een overzicht met de taakverdeling in de vorige periode.
Stukken:
5. Overzicht dossierhouders Madivosa, mei 2018
Opmerkingen:

-

-

De bestuurders nemen het overzicht met de taakverdeling in de vorige bestuursperiode door en stellen
gezamenlijk de dossierhouders vast voor deze bestuursperiode.
Bij (nagenoeg) ieder onderdeel wordt in ieder geval een bestuurder uit de gemeente Hoorn, een
bestuurder uit de SED-gemeenten én een bestuurder uit de KOM-gemeenten als dossierhouder
aangewezen.
Een overzicht van deze verdeling – voor sommige onderdelen is namelijk nog afstemming nodig – zal
worden toegevoegd aan het verslag. Definitieve afspraken zullen worden gemaakt in het volgende overleg.

6.

Ontwikkelingen Veilig Thuis
Vanwege aanhoudende wachtlijsten is Veilig Thuis sinds april voor 6 maanden onder verscherpt toezicht
gesteld. In februari is daarnaast de DVO ondertekend. Hier wordt uitvoering aan gegeven door het
contractmanagement vorm te geven en door de bovenregionale stuurgroep aanspreekpunt te maken. Ter
vergadering volgt een toelichting.
Stukken:
6 Memo aan Madivosa over stand van zaken Veilig Thuis, mei 2018
Opmerkingen:
- Mw. Boelens (beleidsadviseur in Hoorn) en mw. Tophoff (Contractmanager) geven een
toelichting op o.a. de aanleiding van het verscherpt toezicht, de recente stand van zaken voor wat betreft
de procedure, de wachtlijst en de financiering.
- Mevrouw Groot attendeert erop dat in de raad van Stede Broec een motie is aangenomen om Veilig Thuis
onderdeel te laten zijn van de GR GGD.
- Mevrouw Tophoff geeft aan dat er binnenkort een rapportage volgt met meer informatie over de trajecten
hulpzoekenden (welke trajecten zijn er, hoeveel trajecten zijn er gestart en beëindigd, wat zijn de kosten
per traject etc.?). Het is raadzaam pas na deze rapportage als gemeente een afgewogen keuze te maken
over de financiën en de bestuurlijke inrichting van Veilig Thuis.
- Afgesproken wordt zo spoedig mogelijk – via de ambtelijke lijn - een kort helder overzicht op te stellen
van de stand van zaken en ontwikkelingen rondom Veilig Thuis en deze per raadsbrief te sturen naar alle
raden van de 18 gemeenten.
- Het wordt van belang geacht dat er een goede Westfriese vertegenwoordiging is in het DB van de GGD.

7.

Rondvraag
- De heer Luyckx herinnert aan de afspraak om de heer prof. Giel Nijpels uit te nodigen voor een Madivosa
vergadering met betrekking tot dementie.

8.

Sluiting.

