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Hoorn, 22 augustus 2019
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
5 september 2019 van 13.00 tot 15.30 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 4 juli 2019

13.05 uur

> Voorstel: het conceptverslag vaststellen.
INKOOP SOCIAAL DOMEIN

dossierhouders Van der Ven, Kuipers, Luyckx

3. Regionaal inkoop- en contractmanagementteam WF Sociaal Domein
13.10 uur
In het vorige overleg is uitgebreid gesproken over het rapport van Bureau Berenschot.
Afgesproken is dat de ambtelijke opdrachtgevers in het vervolg zullen rapporteren aan de drie
regionale dossierhouders. Deze zullen vervolgens de overige wethouders iedere vergadering
informeren over de stand van zaken.
Inmiddels is er een kwartiermaker regionale inkoop zorg aangesteld. Deze zal een presentatie
verzorgen.
> Voorstel: Kennis nemen van de stand van zaken en de presentatie van de kwartiermaker

(Boven)regionale Specialistische Jeugdhulp

dossierhouders Groot, Kuipers, van der Ven

4. Nieuwe verdeelsleutel Veilig Thuis
13.55 uur
Gemeenten hebben in 2017 afgesproken dat er vóór 2019 een nieuwe verdeelsleutel wordt
vastgesteld. De verdeelsleutel is scheef gegroeid waardoor sommige gemeenten
verhoudingsgewijs (veel) meer betalen dan anderen. Het vaststellen van de nieuwe
verdeelsleutel is in 2018 uitgesteld. In januari 2019 is een eerste versie van een nieuwe sleutel
gepresenteerd. Met de toen opgehaalde input is een nieuwe versie gemaakt. Deze is op 12 juli
2019 gepresenteerd op een bijeenkomst met alle 18 gemeenten. Doel van deze bijeenkomst was
consensus vinden zodat het voorstel naar alle colleges/gemeenteraden kan. Consensus is tijdens
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deze bijeenkomst niet volledig bereikt. Over de ingangsdatum is geen besluit genomen. Daarom
vindt opnieuw een bijeenkomst plaats om een consensus te bereiken. Ter voorbereiding op dat
besluit wordt het onderwerp in het Madivosa, Pora en PHO de Kop besproken.
Stukken:
4a Advies Madivosa Nieuwe verdeelsleutel Veilig Thuis, augustus 2019
4b Bespreking verdeelsleutel bijdrage Veilig Thuis d.d. 12 juli 2019
4c Bijlage verdeelmodel Veilig Thuis o.b.t. inwoners en casussen
> Voorstel:
Aan de colleges een voorstel voor te leggen met daarin:
1. Een verdeelsleutel die voor 50 procent gebaseerd is op het inwoneraantal en voor 50 procent
op de meest recente cijfers van het aantal casussen per gemeente;
2. Deze sleutel, zoals vastgesteld in de DVO en besproken in januari 2019 met terugwerkende
kracht in te voeren vanaf 1 januari 2019.
5. Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis
14.15 uur
De gemeenten hebben een overeenkomst met de GGD afgesloten voor de uitvoering van Veilig
Thuis. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder andere financiering en sturing.
In de overeenkomst staat dat een jaar na ondertekening, de overeenkomst geëvalueerd wordt
om te kijken of deze het gewenste effect heeft. Tijdens het Madivosa worden de uitkomsten van
de evaluatie kort gepresenteerd en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Stukken:
5 Presentatie Evaluatie DVO
> Voorstel: Kennisnemen van de presentatie en gelegenheid voor vragen
MO/BW/Verwarde Personen
dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar
dossierhouders Al Mobayed en Te Grotenhuis
6. Definitief integraal advies doordecentralisaties
14.35 uur
In het Madivosa van juni jl. is ingestemd met het uitwerken van het concept integraal advies in
een definitief integraal advies. Kort hierop zijn door het Rijk en de VNG nieuwe afspraken
overeengekomen over de wijze waarop de doordecentralisatie van middelen voor MO/Vb/OGGz
en BW de komende jaren vorm moet krijgen.
Het verwerken van de nieuwe landelijke afspraken en de opmerkingen uit het Madivosa van juni
zijn aanleiding voor de dossierhouders het definitief integraal advies nader te laten toelichten
door de externe kwartiermakers (dsp-groep) tijdens het Madivosa, alvorens de gemeenten het
advies kunnen gebruiken om besluitvorming in de gemeenteraden van december in te zetten.
Stukken:
6a Advies Definitief integraal advies doordecentralisaties
6b Definitief integraal advies doordecentralisaties BW en MO/Vb/OGGz Westfriesland
> Voorstel:
1. Kennisnemen van het definitief integraal advies over de regionale samenwerking op
gebied van (psychisch) kwetsbare inwoners ter voorbereiding op de doordecentralisatie van
middelen die gemeenten daartoe ontvangen van het Rijk.
2. Op basis van het nu voorliggende definitief integraal advies, en eventuele aandachtspunten
uit de extra bijeenkomsten in gemeenteraden, de besluitvorming in de gemeenteraden van
december in te zetten.
Overig
7. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
15.05 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 vragen te stellen over specifieke dossiers.
Stukken:
7a memo Mededelingen 5 september 2019
7b brief SchuldHulpMaatje WF aan Madivosa, juli 2019
7c brief SED gemeenten over tarieven Wmo, augustus2019
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7d Kwartaalrapportage Verwijsindex NHN Q2 2019
> Voorstel:
1. De stukken 7b t/m 7d voor kennisgeving aannemen
2. Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen
8. Sluiting

15.30 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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