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
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Conceptverslag pho Madivosa 7 februari 2019
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter), dhr. M. Pijl (Drechterland), dhr. D. Luyckx (Enkhuizen),
mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. D. Kuipers en mw. J. Fit (Medemblik),
dhr. R. Tesselaar (Opmeer) en mw. L. Groot (Stede Broec), dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 mw. R. Bruin (Hoorn), bij agendapunt 4 en 5 mw. M. Oud (Hoorn) bij
agendapunt 5 namens Horizon: mw. K. Schotel, dhr. M. van Maaren, mw. J. Veldhoen en mw. A. Tervooren,
agendapunt 6 mw. P. van den Berg (Hoorn), bij agendapunt 9 dhr. P. Verhooft (Medemblik)
Afwezig: dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), mw. K. al Mobayed (Hoorn)

Agenda
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 6 december 2018
> Voorstel: het conceptverslag vaststellen.
-

Agendapunt 5, toevoegen: Mw. Groot vindt dat campagne dit jaar resultaat moet opleveren, anders moet deze
worden gestopt.

-

Dhr. Luyckx ziet graag expliciet vermeld bij agendapunt 6 dat hij een van de bestuurders is die zorg uit over de
kleine lokale aanbieders.

-

Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
Jeugdzorg / Sociaal Domein

dossierhouders Groot, Kuipers, Van der Ven

3. Samenwerking huisartsen Westfriesland
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. 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.
Stukken:
3a Advies aan Madivosa over samenwerking Huisartsen WF
3b Werkplan Jeugdhulp Westfriese Huisartsenorganisatie, Zorgkoepel WF en 7 Westfriese gemeenten 2019
3c Begroting voorstel Jeugdhulp 2019
> Voorstel:
1.

In te stemmen met het werkplan 2019

2.

Een financiële bijdrage toe te kennen voor het jaar 2019 van € 64.116

3.

Het huidige convenant voor 2 jaar te verlengen, tot 31-12-2020, met een tussentijdse
evaluatie eind 2019

Opmerkingen:
-

dhr. Bijman complimenteert de dossierhouders met het voorliggende voorstel. Wel is het enigszins
teleurstellend dat de kosten vooral door de gemeenten gedragen moeten worden, terwijl toch sprake is van
gedeelde verantwoordelijkheid.
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-

alle bestuurders benadrukken het belang van een goede doorverwijzing van de huisartsen naar de
gebiedsteams. Dit moet strak en helder in de afspraken verwoord worden. Het is gewenst hierover een
prestatie indicator op te nemen zodat dit bij de evaluatie de aandacht krijgt.

-

Doorverwijzing zal worden gestimuleerd als huisartsen weten wie in de gebiedsteams zitten.

-

mw. Van der Ven zegt dat zij en de andere dossierhouders de gemaakte opmerkingen zullen meenemen bij de
vervolgstappen. Ook het feit dat er voor de huisartsen acriditatiepunten zijn te verdienen zal nog de aandacht
krijgen.

-

De voorzitter concludeert dat ingestemd wordt met het voorstel.

4. Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp
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.
Opmerkingen:
-

Mw. Oud geeft een korte toelichting.

-

De voorzitter concludeert dat de bestuurders in kunnen stemmen met het voorstel

5. Kennismaking Horizon
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
Opmerkingen:
-

Er vindt een korte voorstelronde plaats

-

Dhr. Van Maaren, locatiedirecteur, geeft een uitgebreide toelichting op de werkwijze van Horizon. Samen met
mw. Schotel beantwoordt hij vragen van de bestuurders. Het voornemen is nog contact te zoeken met de
wijkteams.

-

Vanuit het Madivosa wordt opgemerkt dat transitie uiteraard goed is, maar dat transformatie uiteindelijk het
doel is. Graag wordt nog een cijfermatige onderbouwing ontvangen van het feit dat de werkwijze leidt tot
minder herhaal-beroep op jeugdzorg.

-

De dossierhouders achten het gewenst dat raadsleden geïnformeerd worden over Horizon. In overleg met de
griffiers wordt gezocht naar een datum voor een informatiebijeenkomst voor de Westfriese raadsleden.
MO, BW, Verwarde Personen

dossierhouders Al Mobayed, Tesselaar

6. Regionale Rapportage Kwetsbare Inwoners
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.
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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.
Opmerkingen:
-

Mw. Van den Berg geeft een korte toelichting en beantwoordt vragen van de bestuurders. De budgetten vanaf
2021 zijn nog niet bekend.

-

Dhr. Tesselaar vraagt aandacht voor het continueren van twee projecten van RCO de Hoofdzaak. Het gaat om
de projecten ‘Team Ervaringsdeskundigheid Dichtbij’ en ‘Ondernemen met ervaring’. Deze zijn in 2018 als
innovatieproject door Hoorn betaald. Gezien het succes is continuering en een uitrol naar heel Westfriesland
nuttig. Omdat het gaat om preventie en nazorg is dit een lokale verantwoordelijkheid. Gezien de late evaluatie
hebben veel gemeenten geen rekening gehouden met deze kosten. Daarom is het voorstel om voor 2019 deze
projecten uit het regionale budget voor kwetsbare inwoners te betalen. Hierin is nog enige ruimte.

-

De voorzitter constateert dat ingestemd wordt met het voorstel bij dit agendapunt. Ook met het voorstel van de
heer Tesselaar wordt ingestemd.
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.
> Voorstel: kennis nemen van de informatie en gelegenheid tot vragen en opmerkingen
Opmerkingen:
-

Dhr. Luyckx constateert met enige zorg dat de resultaatgerichte sturing in diverse gemeenten ‘on hold’ is gezet.
Hij vraagt de dossierhouders na te gaan wat hiervan de reden is. Hij benadrukt nogmaals de noodzaak dat wijken stadsteams moeten meedoen. Hij signaleert verder dat kleine lokale aanbieders niet aan bod komen.

-

Mw. Groot heeft vernomen van de projectleiders dat het mogelijk blijft bij kleine lokale aanbieders in te kopen.

-

Dhr. Pijl stelt dat de SED-gemeenten zowel bestuurlijk als ambtelijk nog steeds het commitment hebben om
regionaal samen te werken met betrekking tot de inkoop.

8. Regionaal Inkoopteam Westfriesland
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 conceptprojectopdracht treft u hierbij aan.
Stukken:
8 conceptprojectopdracht ‘Regionaal inkoop- en contractmanagementteam Westfriesland Sociaal Domein’
> Voorstel: instemmen met de bijgevoegde conceptprojectopdracht
Opmerkingen:
-

Bestuurders zijn van mening dat het ambtelijke opdrachtgeverschap bij (enkele) gemeentesecretarissen moet
worden gelegd.

-

Het in de projectopdracht opnemen van het statement van Gerco Rietveld wordt niet passend geacht
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-

SED-gemeenten nemen graag ook zitting in de projectgroep

-

Na enige discussie wordt afgesproken zo spoedig mogelijk de noodzaak te bezien van externe ondersteuning
(projectleiding, onderzoek) bij deze projectopdracht.

-

De voorzitter concludeert dat met in achtneming van de gemaakte opmerkingen ingestemd kan worden met de
projectopdracht. De bestuurlijke opdrachtgevers nemen het initiatief om zo spoedig mogelijk bijeen te komen
voor vervolgstappen.
Overig

dossierhouders: Agendacommissie

9. Ingekomen stukken/Mededelingen (tevens Rondvraag)
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
Opmerkingen:
-

Regatta Medemblik
Op verzoek van mw. Fit geeft dhr. Verhoogt een toelichting op de initiatieven van de gemeente Medemblik om
het evenement Regatta Medemblik te versterken en zo dit evenement voor de regio te behouden. Daarvoor is
de medewerking van de overige gemeenten dringend gewenst. Dit kan onder meer door tijdens de Regatta
bijeenkomsten of maatschappelijke activiteiten te organiseren.
De leden van Madivosa nemen met belangstelling kennis van de initiatieven.

De suggestie wordt gedaan deze

presentatie ook in de VVRE te geven. Vervolgens kan dan een concreet voorstel worden voorgelegd aan de
Westfriese colleges.
-

Dhr. Pijl meldt namens dhr. Te Grotenhuis dat de uitnodigingen en het programma voor de themabijeenkomst
‘Ervaringen uitwisselen wijkteams’ (op 7 maart a.s. in het gemeentehuis van Drechterland, aanvang 13.30 uur)
aankomende week zullen worden verzonden aan alle betrokken (bestuurders, afdelingshoofden,
beleidsadviseurs en wijkteams)

-

Dhr Bijman wil graag in het Madivosa-overleg van april het GGD-project ‘lekker leven doe je samen’ bespreken.

-

Mw. Fit en dhr. Tesselaar melden de stand van zaken bij het project Jeugd, Alcohol en Drugs en de
ontwikkelingen op Westfries niveau. De komende maanden zal hierover besluitvorming plaatsvinden. Het is
zaak dat de Westfriese bestuurders op korte termijn met elkaar overleggen en tot afspraken komen.

10. Sluiting
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