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Hoorn, 23 mei 2019
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
6 juni 2019 van 13.00 tot 15.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

INKOOP SOCIAAL DOMEIN

dossierhouders Van der Ven, Bijman, Kuipers, Luyckx

2. Regionaal inkoop- en contractmanagementteam WF Sociaal Domein
13.05 uur
In het vorige overleg is afgesproken dat de bestuurders van het Madivosa in de komende periode
regelmatig zullen worden geïnformeerd over de voortgang het project. De ambtelijk
opdrachtgevers, de heren Mencke en Zwaan, evenals de heer Baan van Bureau Berenschot
zullen dan ook aanschuiven.
Stukken: geen
> Voorstel: Kennis nemen van de voortgang van het project en gelegenheid tot het geven van
een reactie

Huishoudelijke zaken / Actualiteiten
3. Verslag vorige vergadering
Stukken:
3 Conceptverslag Madivosa 4 april 2019

13.25 uur

> Voorstel: het conceptverslag vaststellen.
4. Ingekomen stukken/Mededelingen
13.30 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:
4a memo Mededelingen Madivosa 6 juni 2019
4b brief wethouder Fit aan colleges WF inzake Regatta Medemblik
4c brief voorzitter aan pho Madivosa over tekorten jeugdhulpbudget
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4d Kwartaalrapportage Verwijsindex Q1 2019
4e1 Voorstel regionaal pho doorontwikkeling
4e2 Definitieve invulling afspraken intenties en lange termijn
> Voorstel:
1. 4b t/m 4d voor kennisgeving aannemen
2. Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen

(Boven)regionale Specialistische Jeugdhulp

dossierhouders Groot, Kuipers, van der Ven

5. Convenant Regionale Verwijsindex VIN
14.25 uur
Voor de uitvoering van de wettelijke gemeentelijke uitvoering van de Verwijsindex wordt sinds 1
juni 2017 bovenregionaal samengewerkt met de regio’s Kop van Noord-Holland en regio
Alkmaar. De taken en verantwoordelijkheden van de relatiemanagers Verwijsindex zijn
opgenomen in het nieuwe convenant. Tijdens de voorbereidingen van de bovenregionale
samenwerking is, naar nu blijkt, helaas geen aandacht besteed aan de mandatering aan het
college van de gemeente Alkmaar om namens de regiogemeenten twee relatiemanagers aan te
stellen voor de uitvoering van de verwijsindex.
In het pho van 4-4-2019 is ingestemd met de verlenging van de bovenregionale samenwerking
van 1-6-19 tot 1-6-22. De mandatering wordt daarom nu alsnog in dit advies meegenomen.
Stukken:
5a Advies Madivosa over Convenant Regionale Verwijsindex VIN
5b Modelconvenant regionale verwijsindex
5c Mandaatbesluit college aan Alkmaar en relatiemanagers
5d Mandaatbesluit tekenbevoegdheid burgemeester
> Voorstel:
1. Het Convenant regionale verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord)
vast te stellen en voor onbepaalde tijd, in te laten gaan per 1 juli 2019;
2. De wethouder (naam) van de gemeente (gemeentenaam), gelet op artikel 171, lid 2 van
de Gemeentewet, te mandateren tot het ondertekenen van het Convenant regionale
verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord);
3. Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar te mandateren om met ingang
van 1 juni 2019 namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
(gemeentenaam invullen) twee relatiemanagers Verwijsindex aan te stellen voor de
uitvoering van de verwijsindex;
4. De twee relatiemanagers Verwijsindex aan te wijzen als convenantbeheerder voor de
Westfriese gemeenten overeenkomstig artikel 3, lid 4 van het Convenant regionale
verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord);
5. De relatiemanagers Verwijsindex, gelet op artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, op te
dragen de Toetredingsovereenkomst convenant regionale verwijsindex VIN (Vroeg
samenwerken In Noord-Holland Noord) zoals bedoeld in artikel 20 lid 3 van het
convenant, te ondertekenen.
> Voorstel: Kennisnemen van de onderzoeksresultaten en voorgestelde oplossingsrichtingen.

MO, BW, Verwarde Personen

dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar

6. Integraal advies doordecentralisaties 2021
14.40 uur
Hierbij wordt het (voorlopig) integraal advies van de extern kwartiermakers aan u voorgelegd.
Het betreft een verdere uitwerking van de uitgangspuntennotitie zoals deze in het Madivosa van
april is besproken en daar met inachtneming van gemaakte opmerkingen is aangenomen.
Planning is om u het definitieve voorstel tijdens het Madivosa van september voor te leggen,
waarna deze in de raden ter besluitvorming zal voorliggen in november/december.
Tijdens de bespreking van het onderhavige onderwerp tijdens de regionale
raadsledenbijeenkomst van 17 april is gebleken dat ten minste een deel van de aanwezige
raadsleden de behoefte heeft aan een extra (formele) meningsvormende bijeenkomst. U wordt
gevraagd voor 1 juli a.s. na te gaan of zo’n bijeenkomst in uw raad moet plaatsvinden en zo ja,
om dit direct na het zomerreces te organiseren. Verzoek is om dit tevens z.s.m. kenbaar te
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maken bij de kwartiermakers. Zij zullen de eerder geschetste planning hierop moeten aanpassen
(vertraging wordt geschat op enkele maanden).
Stukken:
6a Advies ‘Integraal Advies doordecentralisaties 2021’
6b Integraal advies doordecentralisaties van MO en BW Westfriesland, DSP-groep
6c Factsheet Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, maart 2019

> Voorstel:
1. In te stemmen met het integraal advies als basis voor verdere uitwerking in definitieve
samenwerkingsafspraken.
2. Uiterlijk 1 juli bij de kwartiermakers te laten weten of u direct na het zomerreces in uw
gemeente een (formele) meningsvormende raadsbijeenkomst organiseert.

Overig
7. Rondvraag

14.55 uur

8. Sluiting

15.00 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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