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 6 juni 2019
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), mw. K. al Mobayed en
mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. D. Kuipers
(Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer) en mw. L. Groot (Stede Broec),
dhr. T. de Smidt en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 2 dhr. A. Baan (Berenschot), dhr. F. Mencke (Hoorn) en dhr. P. Zwaan
(Medemblik), bij agendapunt 4 mw. M. Siksma (Medemblik), bij agendapunt 6 mw. M. Dieters en dhr. A. Bogaart
(DSP-groep) en dhr. J. de Wilde (Hoorn).

Agenda/Organisatie
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

Inkoop Sociaal Domein
2.

dossierhouders Van der Ven, Bijman, Kuipers, Luyckx
Regionaal inkoop- en contractmanagementteam WF Sociaal Domein
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.
Stukken: geen
Voorstel: Kennis nemen van de voortgang van het project en gelegenheid tot het geven van een reactie
Opmerkingen:
De heer Baan geeft in een presentatie meer informatie over de opdracht, genomen stappen, bevindingen en de
vervolgstappen. In de presentatie wordt ook een tussenconclusie richting advisering en mogelijke
oplossingsrichtlijnen gegeven. Desgevraagd benadrukt de heer Baan dat op dit moment nog geen definitieve
conclusies zijn getrokken.
In de daarop volgende discussie attenderen de bestuurders op de gewenste verbreding naar Westfries niveau (een
regionaal inkoopbureau): dit moet duidelijk uitgesproken worden in de uiteindelijke advisering. Elke gemeente moet
zich vertegenwoordigd voelen en het nieuwe inkoopbureau moet door alle gemeenten gedragen worden.
De voorzitter constateert dat de heer Baan en ambtelijke opdrachtgevers met inachtneming van de gemaakte
opmerkingen verder kunnen met de opdracht. In het volgende Madivosa overleg zullen de verschillende varianten
nader uitgewerkt in een definitief advies worden voorgelegd.

Huishoudelijke zaken / actualiteiten
3.

Verslag vorige vergadering
Stukken:
3 Conceptverslag Madivosa 4 april 2019
Voorstel: het conceptverslag vaststellen.
Opmerkingen:
- Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Naar aanleiding van agendapunt 3 (Uitgangspuntennotitie doordecentralisatie 2021) merkt de heer Bijman op dat
de gemaakte opmerkingen/suggesties betreffende dit onderwerp niet zijn toegevoegd aan het verslag.
- Naar aanleiding van agendapunt 6 (Cultureel Profiel Westfriesland) heeft de heer Bijman in de vorige vergadering
aangegeven ook te kijken naar aansluiting bij Holland boven Amsterdam.

4.

Ingekomen stukken / mededelingen
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
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
Opmerkingen:
* 4b t/m 4d worden voor kennisgeving aangenomen.
* Reserves MO/VB/OGGz en BW (zie stuk 4a)
In een volgend Madivosa zal een voorstel over de bestemmingsreserve worden geagendeerd.
* Doorontwikkeling Transferium (zie stuk 4a)
In de bijeenkomst van 15 mei jl. is door de bestuurders besloten dat een bestuurlijke reactie nog niet gegeven
kon worden en dat afstemming in de regionale portefeuillehoudersoverleggen (w.o. het Madivosa) gewenst was. De
ambtelijke kerngroep JeugdzorgPlus heeft hiervoor een bespreeknotitie inclusief een advies bestuurlijke reactie
opgesteld voor bespreking in de drie regio’s.
Het advies is om:
1. Geen besluit te nemen over optie A of optie B;
2. Daarbij aan te geven dat de NHN-gemeenten op basis van de onderliggende stukken niet bereid zijn
intensieve kleinschalige behandelgroepen, te weten een (open) driemilieuvoorziening, bij Parlan, op de
locatie Transferium in te kopen;
3. De communicatie over de standpunten van de drie regionale portefeuillehoudersoverleggen alleen via de
vertegenwoordigende wethouders te laten verlopen.
Mevrouw Siksma geeft namens de ambtelijke kerngroep een korte toelichting op het advies en deelt de
standpunten van de andere twee regio’s (Alkmaar en Kop van Noord-Holland) met de Madivosa-bestuurders.
Na een consultatieronde concludeert de voorzitter dat het Madivosa in kan stemmen met punten 1 tot en met 3
in bovengenoemd advies van de ambtelijke kerngroep.
* Regionaal Platform Arbeidsmarkt (zie stuk 4a)
Mevrouw Al Mobayed licht de mededeling kort toe.
De voorzitter constateert dat het Madivosa positief tegenover het initiatief staat, maar dat de financiering nog
nader zal moeten worden bezien. Mogelijk dat dit via WerkSaam kan verlopen.
* Regionale Raadsledenbijeenkomsten 2019 (zie stuk 4a)
De voorzitter vraagt aandacht voor mogelijke geschikte onderwerpen voor een regionale raadsledenbijeenkomst,
en welke onderwerpen eventueel kunnen worden aangemeld voor de bijeenkomsten in september en november.
* Vervolg themabijeenkomst ‘Informatie-uitwisseling stads- en gebiedsteams’ 7 maart 2019 (zie stuk 4a)
De heer Te Grotenhuis zal samen met mevrouw Van der Ven voor een volgend Madivosa een eerste aanzet
voorbereiden, inclusief nog vast te stellen criteria.
* ‘Zorg zoals de Westfries het wil’
De heer Broersma attendeert op de nog openstaande vraag van ZZWW over de financiering na 2020.
Afgesproken wordt deze vraag eerst via ambtelijke weg te koppelen aan het beleidsplan en daarna zo nodig
terug te laten komen in het Madivosa.
* De heer Luyckx meldt dat hij benaderd is door mevrouw Van Kampen (burgemeester gemeente Schagen) in
verband met een experiment met betrekking tot AMA’s. Zodra hij meer informatie heeft, zal hij hier in het Madivosa
op terugkomen.
* De voorzitter heeft een verzoek ontvangen van De Bonte Piet om een presentatie te houden in het Madivosa.
Hiervoor is geen belangstelling bij de leden van het Madivosa.
* VNG-congres
De heer Luyckx doet de suggestie vanuit Madivosa en VVRE ideeën aan te dragen voor het VNG-congres in
2020,dat in Westfriesland zal plaatsvinden. De secretaris meldt dat een soortgelijk idee is geopperd in het
VVRE-overleg van hedenmorgen. Er zal een gezamenlijk overleg van VVRE en Madivosa worden gepland in
aanwezigheid van de projectleider M. van der Horst.

(Boven)regionale Specialistische Jeugdhulp
5.

dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar

Convenant Regionale Verwijsindex VIN
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 NoordHolland 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 NoordHolland 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.
Er wordt ingestemd met het voorstel.

MO, BW, Verwarde personen
6.

dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar

Integraal advies doordecentralisaties 2021
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
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.
Opmerkingen:
- De heer Tesselaar geeft een korte toelichting op het voorstel.
- De voorzitter constateert dat de Madivosa bestuurders kunnen instemmen met beide punten in het voorstel.
- Mevrouw Groot wil graag heldere informatie ontvangen over het regionale budget en de verdeelsleutel per
gemeente. Over de verdeelsleutel merkt de heer Te Grotenhuis op dat deze gebaseerd zou moeten zijn op wat de
gemeenten ontvangen aan middelen en niet op aantal inwoners.

Overig
7.

Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

8.

Sluiting

