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Hoorn, 21 maart 2019
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
4 april 2019 van 13.00 tot 16.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

2. Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 7 februari 2019
2b Conceptverslag Madivosa 7 maart 2019
2c Conceptverslag gezamenlijk VVRE-Madivosa 7 maart 2019

13.05 uur

> Voorstel: de conceptverslagen vaststellen.
MO, BW, Verwarde Personen

dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar

3. Uitgangspuntennotitie doordecentralisaties 2021
13.15 uur
Eind 2017 is in alle gemeenteraden de regionale ‘Toekomstvisie voor kwetsbare bewoners 20182023’ vastgesteld. Met de visie is gekozen voor een scenario waarin we intensief regionaal blijven
samenwerken per 1-1-2021, met behoud van lokale autonomie op delen van de uitvoering. Op
basis hiervan loopt op dit moment een beleidsproces om te komen tot nadere uitwerking van
samenwerkingsafspraken. Dit moet leiden tot beargumenteerde en fundamentele keuzes. Als
externe kwartiermaker is DSP-groep aangetrokken om te komen tot:
 Een gedragen voorkeursvariant waarin de zes genoemde onderdelen integraal zijn
beschreven, zodat deze eind dit jaar ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan de
Westfriese gemeenteraden.
 Een geactualiseerd samenwerkingsconvenant waarin politiek-bestuurlijke keuzes zijn vertaald
in concrete samenwerkingsafspraken.
De nu voorliggende uitgangspuntennotitie van de kwartiermaker geeft nader richting aan de
verdere concretisering van de toekomstige samenwerkingsafspraken in de regio.
Mevrouw M. Dieters en mevrouw A. Boogaart van de DSP-groep zullen een korte presentatie
geven
Stukken:
3a Advies Uitgangspuntennotitie doordecentralisaties 2021
3b Uitgangspunten doordecentralisaties BW en MO Westfriesland
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3c Bevindingen interviews gemeenten en maatschappelijke organisaties
> Voorstel: Instemmen met uitgangspuntennotitie als richtinggevend voor de nadere uitwerking
van samenwerkingsafspraken per 2021.
4. Project Aanpak verwarde personen
13.55 uur
Tijdens het Madivosa van december 2018 is ingestemd met het PvA voor personen met verward
gedrag Westfriesland. De aanpak voor personen met verward gedrag vergt inzet op en
samenhang tussen verschillende niveaus (landelijk, bovenregionaal, regionaal en lokaal).
Op het niveau van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de stuurgroep Verwarde personen
NHN opgericht, waarin diverse organisaties uit het zorg- en veiligheidsdomein gezamenlijk
vormgeven aan de (boven)regionale aanpak van mensen met verward gedrag.
Voor het project “aanpak verwarde personen met een ernstig veiligheidsrisico” hebben de
projectleiders in november t/m februari interviews gehouden met o.a. de burgemeesters en
betreffende wethouders uit de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Met instemming van de
dossierhouders geven de projectleiders de heer A. Witteveen en de heer J. Koffijberg een
terugkoppeling van de interviews en presenteren zij oplossingsrichtingen.
Stukken:
4a Advies Madivosa Verwarde personen met veiligheidsrisico
4b Aankondiging project Aanpak verwarde personen met veiligheidsrisico
> Voorstel: Kennisnemen van de onderzoeksresultaten en voorgestelde oplossingsrichtingen.
Migratie

dossierhouders Tesselaar en Al Mobayed

5. Projectopdracht Veranderopgave inburgering per 1 januari 2021
14.25 uur
In november 2018 heeft het Madivosa ingestemd met de opgeleverde deelresultaten van de
projectopdracht Westfriese vergunninghouders. Deze projectopdracht heeft bijgedragen aan het
bewerkstelligen van afgestemd regionaal beleid en afstemming met betrekking tot integratie en
participatie van vergunninghouders. Door de aankomende wetswijziging van de huidige Wet
Inburgering per 1 januari 2021 dient er een nieuwe projectopdracht te komen. De
aandachtspunten uit de voorgaande opdracht worden meegenomen in deze nieuwe opdracht. De
wetwijziging, ook wel veranderopgave inburgering genoemd, leidt tot een grote stelselwijziging
waarbij de gemeente de regierol krijgt. Het doel is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk
participeren, het liefst via betaald werk. In deze nieuwe opdracht moet worden bekeken wat de
consequenties van de nieuwe wet zijn en welke uitvoeringsscenario’s mogelijk zijn.
Stukken:
5a Advies aan Madivosa inzake Projectopdracht Veranderopgave inburgering, maart
5b Projectopdracht Veranderopgave inburgering (wordt nagezonden)
5c Kamerbrief Minister SoZaWe over tussenstand veranderopgave inburgering, februari 2019
5d Samenvatting op hoofdlijnen veranderopgave inburgering
> Voorstel: Instemmen met de projectopdracht Veranderopgave inburgering per 1 januari 2021.

KORTE PAUZE 14.40 - 14.50 uur
Kunst en Culturele voorzieningen

dossierhouders Fit en Te Grotenhuis

6. Cultureel Profiel Westfriesland
14.50 uur
De minister van OCW heeft aan een 16-tal regio’s verzocht om een cultureel profiel op te stellen
i.v.m. toekomstig Rijksbeleid op het gebied van kunst en cultuur. De regio Noord-Holland Noord
hoorde daar niet bij en werd gezien als een zogenaamde witte vlek. Als reactie daarop hebben de
gemeenten Alkmaar en Hoorn het plan opgevat om te onderzoeken of onze regio invulling zou
kunnen geven aan deze witte vlek om aansluiting te vinden bij het toekomstig Rijksbeleid. In het
Madivosa overleg van 19 juli 2018 is besloten om de gemeente Hoorn de Westfriese gemeenten te
laten vertegenwoordigen.
Er is een opdracht gegeven aan het bureau Common Ground - Common Sense om het regionale
culturele profiel vorm te geven. De heren O. Westerhof en R. Kremer van genoemd bureau zullen
een presentatie geven van de aanpak.
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Stukken:
6 Advies Ontwikkelen regionaal cultureel profiel Westfriesland
> Voorstel: Instemmen met de aanpak van bureau Common Ground - Common Sense en
waar mogelijk medewerking verlenen aan de totstandkoming van een regionaal
cultureel profiel.

GGD-project ‘Lekker leven doe je samen’

dossierhouder Bijman

7. Evaluatie project ‘Lekker leven doe je samen’ 2015-2018
15.10 uur
In februari jl. is een evaluatie opgesteld van het samenwerkingsverband Lekker leven doe je
samen dat eind 2014 met instemming van het AB van de GGD HN van start ging. Voor de
samenwerking werden een bovenregionale stuurgroep en een ambtelijke werkgroep
samengesteld onder penvoerderschap van de GGD HN.
In het bijgevoegde advies is een korte samenvatting van de conclusies en aanbevelingen uit de
evaluatie opgenomen.
Stukken:
7a Advies aan Madivosa over project ‘Lekker leven doe je samen’
7b Memo ‘Evaluatie Lekker Leven doe je samen! 2019-02-05’
7c Bijlage 1 Rompdocument
7d Bijlage 2 Overzicht aanbevelingen
7e Bijlage 3 Overzicht bijeenkomsten 2015-2018
> Voorstel:
1. Kennisnemen van de evaluatie Lekker leven doe je samen
2. Bespreken van de conclusies en aanbevelingen uit deze evaluatie.

Jeugdzorg / Sociaal Domein

dossierhouders Groot, Kuipers, Van der Ven

8. Voortzetting bovenregionale samenwerking Verwijsindex
15.30 uur
Vanaf 1 juni 2017 werkt de regio Westfriesland op het gebied van de Verwijsindex
bovenregionaal samen met de regio’s Alkmaar en Kop van Noord-Holland. Door de krachten te
bundelen zijn er, voor de periode van twee jaar, twee relatiemanagers aangetrokken voor de
gehele regio Noord Holland Noord. Deze periode loopt op 1 juni 2019 ten einde. Het pho
Madivosa wordt voorgesteld de samenwerking met de regio’s Alkmaar en Kop van Noord-Holland
op het gebied van de Verwijsindex (VIN) in de vorm van het Team Relatiemanagement
Verwijsindex NHN voor een periode van drie jaar te verlengen. Gedurende die periode
verwachten de dosssierhouders dat de inhaalslag afgerond is en duidelijk is hoeveel structurele
ureninzet nodig is om het beleid omtrent de Verwijsindex goed te borgen, uit te voeren en
verder te ontwikkelen.
Stukken:
8a Advies Madivosa over Voortzetting bovenregionale samenwerking Verwijsindex
8b Plan van aanpak 2019
8c Jaarverslag 2018
> Voorstel:
1. Het jaarverslag 2018 voor kennisgeving aan te nemen;
2. Het plan van aanpak 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
3. De samenwerking met de regio’s Alkmaar en Kop van Noord-Holland op het gebied van de
Verwijsindex (VIN) in de vorm van het Team Relatiemanagement Verwijsindex NHN voor
een periode van drie jaar te verlengen;
4. De formatie en de salarisschaal van de relatiemanager voor de regio Westfriesland te
bepalen op 0,49 fte en niveau 10. En de kosten voor de Westfriese gemeenten te
berekenen op basis van het aantal jeugdigen tot 23 jaar;
5. De resultaten van de Verwijsindex jaarlijks evalueren.
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Overig

dossierhouders: Agendacommissie

9. Ingekomen stukken/Mededelingen (tevens Rondvraag)
15.45 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 memo Mededelingen Madivosa 4 april 2019
9b Taakverdeling Regionale Agenda 2018-2022, versie 12 maart 2019 (ter informatie)
> Voorstel: Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen

10. Sluiting

16.00 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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