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Hoorn, 24 oktober 2019
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
7 november 2019 van 13.00 tot 15.45 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 5 september 2019

13.05 uur

> Voorstel: het conceptverslag vaststellen.
3. Vergaderschema 2020
13.10 uur
Het streven is er op gericht het bestuurlijk overleg zo efficiënt mogelijk te organiseren.
De systematiek van reservedata is daarom gehandhaafd. Deze zullen worden benut als de
bestuurlijke actualiteit dit vereist.
Evenals vorig jaar is voor de planning van de vergaderdata contact gezocht (naast uiteraard de
“eigen” bestuurssecretariaten) met diverse andere (boven)regionale bestuurlijke overleggen om
overlap te vermijden. Afstemming heeft plaatsgevonden met GGD Hollands Noorden, WerkSaam,
RUD NHN, RPA NHN, Recreatieschap Westfriesland, Westfries Archief, BAO NHN,
Ontwikkelingsbedrijf NHN en de PVVB. Volledigheidshalve zijn de geplande vergaderdata ook ter
kennis gebracht aan de secretariaten van de VNG en de G40.
Stukken:
3 Vergaderschema VVRE/Madivosa 2020
> Voorstel: instemmen met het vergaderschema VVRE/Madivosa 2020
Inkoop Sociaal Domein

dossierhouders Bijman, Van der Ven, Kuipers, Luyckx

4. Regionaal inkoop- en contractmanagementteam WF Sociaal Domein
13.15 uur
Door Jan Hijzelendoorn, kwartiermaker van de te vormen ICM netwerkorganisatie, zal een korte
presentatie worden gegeven van de stand van zaken.
> Voorstel: Kennisnemen van de update van de kwartiermaker
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Regionale samenwerking (toezicht, jeugd, wmo) dossierhouders Groot, Kuipers, van der Ven
5. Health Machine / Digitale Sociale Kaart
13.45 uur
Het organisatienetwerk Health Machine WF is een dynamisch initiatief waar zorgprofessionals,
studenten, gemeenteraadsleden, burgers en ondernemers worden uitgedaagd na te denken over
innovatie oplossingen voor de zorg. Dit heeft geleid tot diverse projectideeën die samen met
inwoners van Westfriesland zijn ontwikkeld. Een daarvan is het project ‘digitale sociale kaart WF’
wat zich richt op het vindbaar maken van het zorg- en welzijnsaanbod in Westfriesland in
samenwerking met Google Health.
Een vertegenwoordiger van de WF health machine zal een presentatie geven over dit initiatief en
de digitale sociale kaart.
> Voorstel: Kennisnemen van de presentatie over Health Machine WF en het project ‘digitale
sociale kaart WF’

6. Wet Verplichte GGZ
14.10 uur
Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. Verschillende
partijen hebben een verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de Wet verplichte GGZ. Een
medewerker van de GGD zal een presentatie geven over de wet en de gevolgen hiervan voor de
regio
Stukken:
6 Voorstel Madivosa Wet verplichte GGZ
> Voorstel: Kennisnemen van de presentatie en gelegenheid voor vragen en opmerkingen
dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar
dossierhouders Al Mobayed en Te Grotenhuis
7. Veranderopgave Inburgering
14.35 uur
Afgelopen maanden heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaats gevonden bij alle Westfriese
gemeenten en WerkSaam. Hannie Dekker van onderzoeksbureau Radar zal een presentatie
geven over dit onderzoek en de stand van zaken. Het onderzoek is nog niet volledig afgerond.
Naast het stellen van vragen is er gelegenheid voor het gezamenlijk bekijken van de uitdagingen,
kansen en bedreigingen op dit terrein.

Migratie

> Voorstel: Kennisnemen van de presentatie en gedachtewisseling over de ontwikkelingen

Overig
8. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
15.10 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:
8a memo Mededelingen 7 november 2019
8b brief convenant regionale verwijsindex VIN
8c Regionale Agenda Madivosa, september 2019
> Voorstel: Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen
9. Sluiting

15.45 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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