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Hoorn, 20 juni 2019
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
4 juli 2019 van 13.00 tot 16.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 6 juni 2019

13.05 uur

> Voorstel: het conceptverslag vaststellen.
INKOOP SOCIAAL DOMEIN

dossierhouders Van der Ven, Bijman, Kuipers, Luyckx

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

dossierhouders Groot, Kuipers, van der Ven

4. Statement VNG best passende zorg voor meest kwetsbaren (jeugdzorgplus) 14.10 uur
Tijdens de BJ42 vergadering van 24 mei jl. is bijgevoegd statement besproken. Er is gesproken
over de rol van het ministerie en van de lokale overheden. Ook is gesproken over de impact op
het beleid van gemeenten, zowel lokaal, regionaal als bovenregionaal.
Gevraagd is om het statement zoals bijgevoegd op regionaal niveau te bespreken en de visie
hierop mee te geven aan de stuurgroep, die 12 juli bijeenkomt. Namens de regio Westfriesland
sluiten hierbij Marion van der Ven, Lydia Groot en Dirk Kuipers aan. Na de stuurgroep kan het
NHN standpunt meegenomen worden naar de BJ42 vergadering van 30 augustus.
Stukken:
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4a voorstel Statement VNG
4b Discussiestuk Jeugdzorgplus
4c Concept Statement VNG
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van het concept statement van de VNG n.a.v. de meest passende zorg
voor de meest kwetsbaren (Jeugdzorg Plus) en het discussie stuk ‘Goede JeugdzorgPlus
voor onze kinderen’ van fracties van PvdA, GroenLinks, SP en Progressieven in NoordHolland Noord
2. Bespreken van beide stukken en een visie te vormen vanuit de regio West Friesland op
beide stukken
3. Deze informatie meegeven voor de stuurgroep bovenregionale specialistische Jeugdhulp op
12 juli.
MO/BW/Verwarde Personen
dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar
dossierhouders Al Mobayed en Te Grotenhuis
5. Uitname reserves MO/BW
14.25 uur
In de vergadering van 6 juni jl. is een voorstel aangekondigd voor uitname uit de reserves
MOBW. Het gaat om een bedrag van € 1 miljoen dat dit jaar uit de reserve MOBW wordt
genomen. Daarbij wordt rekening gehouden met diverse onzekerheden als gevolg van landelijke
en Westfriese beleidsontwikkelingen en -trends zonder dat er extra risico’s ontstaan voor de
continuïteit van zorg, realisatie van ambities uit de visie Kwetsbare Inwoners 2018–2023 en de
voorbereidingen op de doordecentralisatie. Het bedrag wordt verdeeld over alle Westfriese
gemeenten en kan zo op een andere wijze ingezet worden voor de kwetsbare inwoners.
Er wordt instemming gevraagd met een voorstel aan de gemeenteraad van Hoorn waarover bij
de aanstaande najaarsbijstelling een besluit wordt genomen.
Stukken:
5 Voorstel uitname reserves MO/BW
> Voorstel: instemmen met een voorstel aan de Hoornse gemeenteraad voor een uitname
van € 1 miljoen uit de reserves MOBW en dit bedrag te verdelen over de Westfriese
gemeenten naar rato van het aantal inwoners op 1 januari 2019.
WerkSaam

dossierhouders Al Mobayed en Te Grotenhuis

6. Opdrachtverlening WerkSaam
14.35 uur
Voor opdrachten met een opdrachtwaarde boven de Europese drempel moeten gemeenten en
andere overheden Europees aanbesteden. Onder bepaalde voorwaarden is het voor Westfriese
gemeenten mogelijk om opdrachten rechtstreeks te gunnen aan WerkSaam, ook bij opdrachten
met een opdrachtwaarde boven de Europese drempel. De gemeenten hanteren hiervoor
verschillende procedures. De SED en de gemeente Hoorn willen boven de Europese drempel op
een eenduidige wijze rechtstreeks opdracht geven aan WerkSaam. Hiervoor willen deze
gemeenten WerkSaam vragen een advies uit te brengen via welke procedure de gemeenten op
een juridisch juiste wijze rechtstreeks opdracht kunnen geven aan WerkSaam.
Stukken:
6 Voorstel opdrachtverlening WerkSaam
> Voorstel: WerkSaam vragen advies uit te brengen via welke procedure de gemeenten op een
juridisch juiste wijze rechtstreeks opdracht kunnen geven aan WerkSaam.

KORTE PAUZE 14.50 - 15.05 uur
Actualiteiten
7. Gedrag op voetbalvelden
15.05 uur
De Westfriese voetbalverenigingen hebben een plan ontwikkeld om het gedrag te verbeteren op
en rond de Westfriese voetbalvelden. Namens de Westfriese verenigingen zal de heer Dick Bennis
dit plan presenteren.
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Stukken:
7 memo Gedrag op de Westfriese voetbalvelden
> Voorstel: Kennis nemen van de presentatie en gelegenheid voor een korte gedachtewisseling.
Regionale samenwerking toezicht jeugd wmo

dossierhouders Broersma, Luyckx, Tesselaar

8. Herziening Tarieven jeugd en Wmo 2020
15.25 uur
De tarieven voor Jeugdhulp en Wmo vanaf 2020 zijn vorig jaar in de inkoopdocumenten
gepubliceerd. Hierin is ook een prijsherzieningsclausule opgenomen (artikel 18). Daarin staat dat
de vorig jaar berekende tarieven in 2019 worden getoetst/herberekend. Dat is de afgelopen
maanden gedaan. De uitkomst geeft aanleiding om bepaalde tarieven aan te passen. Het
voorstel hiervoor wordt/is begin juli aan de colleges van de WF-gemeenten voorgelegd.
De inschrijving voor 2020 wordt nogmaals open gezet, zodat we de mogelijkheid hebben om
voor 1 januari 2020 alsnog een overeenkomst aan te gaan met aanbieders die zich eerder niet
hebben ingeschreven en/of zijn afgewezen. Hierbij moet worden uitgegaan van de herziene
tarieven. Vandaar het streven om deze begin juli vast te stellen.
Aan de hand van een korte presentatie door beleidsadviseur Maarten Zuiker (Hoorn) wordt
toegelicht waar de tarieven uit zijn opgebouwd. De tarieven op zichzelf zijn neutraal
‘omgerekend’. Dat wil zeggen dat de tarieven niet zouden moeten leiden tot toenemende kosten
of tekorten op Jeugd/Wmo. Het beheersen van de kosten kan vooral door grip te krijgen en te
sturen op de toewijzingen/beschikkingen. Dit is vooral bestuurlijk interessant: met de
achterliggende opbouw van de tarieven, op welke manier kan worden gestuurd op de kosten?
Stukken: geen
> Voorstel: kennis nemen van de presentatie

Overig
9. Ingekomen stukken/Mededelingen/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 4 juli 2019
9b Uitnodiging werkbezoek Denemarken
9c1 Startbijeenkomst geweld hoort nergens thuis
9c2 Projectenpool van denken naar doen
9c3 Notitie programma Geweld hoort nergens thuis
> 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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