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 4 juli 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), mw. J. Fit (vanaf
agendapunt 7) en 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 3 dhr. A. Baan (Berenschot), dhr. F. Mencke (Hoorn) en dhr. P. Zwaan
(Medemblik), bij agendapunt 4 mw. M. Siksma (Medemblik), bij agendapunt 5 mw. P. van den Berge (Hoorn), bij
agendapunt 6 mw. A. Kessens en mw. M. van Zanten (Hoorn), bij agendapunt 7 dhr. D. Bennis en dhr. F. Karsten,
bij agendapunt 8 dhr. M. Zuiker (Hoorn).

Agenda/Organisatie
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 6 juni 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Inkoop Sociaal Domein
3.

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 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 (Berenschot) en de heren Mencke en Zwaan (namens de adviescommissie Gemeentesecretarissen
geven een toelichting op het rapport ‘Toekomstige samenwerking rond inkoop- en contractmanagement in WF7’.
De leden van het Madivosa worden gevraagd zich uit te spreken over het advies zoals verwoord in het rapport.
Voorstel in advies:
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Toekomstige samenwerking rond inkoop- en contractmanagement in WF7’ en de
toelichting hierop van Berenschot;
2. In te stemmen met de voorgestelde voorkeursoptie (netwerkorganisatie) en deze inclusief de benodigde middelen
ter vaststelling voor te leggen aan de colleges;
3. De ambtelijke opdrachtgevers opdracht te geven tot het in gang zetten van de geadviseerde vervolgstappen zodat
per 1 januari 2020 het resultaatgerichte inkoop- en contractmanagement kan starten;
4. De colleges te adviseren de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen;
5. Met elkaar te bepalen wat de keuze voor dit model vraagt in houding en gedrag van bestuurders.
-

-

De heren Zwaan en Mencke geven aan dat het rapport uitvoerig is besproken en afgestemd met de
adviescommissie Gemeentesecretarissen WF, de brede projectgroep en het overleg Afdelingshoofden Madivosa
waarin unaniem steun en draagkracht is voor dit rapport en de opgave die voor ligt. Het is belangrijk dat deze steun
er ook bestuurlijk is vanuit de leden van het Madivosa.
Uit het daarop volgende ‘rondje’ langs de gemeenten kan geconcludeerd worden dat bestuurlijk vanuit het
Madivosa die steun er zeker is met aandacht voor:
* Door de decentralisaties is er in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan; ‘gooi niet weg, wat goed is’ en hou

-

-

-

rekening met de kracht van de lokale teams.
* Er zal sprake moeten zijn van duidelijke afspraken rondom het verwachtingspatroon m.n. over inzet van capaciteit
en een helder dialoog waarin ook ruimte is voor kritische kanttekeningen.
* De aansturing is vitaal en daarbij is ‘de-escalerende escalatie’ nodig. Dit doet een appél op zowel de
managementlagen als de bestuurders.
* Verbinding met het project ‘Inkoop Resultaat gestuurd inkopen Sociaal Domein’ is belangrijk. Dit is ook een
‘sneltrein’ inclusief wensen qua organisatie (controller, data-analist en regionaal dashboard).
* Bedrijfsaspecten (organisatie, middelen) dienen aan de voorkant duidelijk gecommuniceerd te worden.
* ‘Wie betaalt, die bepaalt’ moet het uitgangspunt zijn, niet de zorgaanbieders.
* In het begin zullen er mogelijk meer kosten gemaakt moeten worden door het resultaat gericht inkopen en
verhoging van frictiekosten.
* De kwartiermaker dient duidelijk onafhankelijk te zijn.
Dhr. Baan benoemt vervolgens de invulling van de vervolgstappen vanaf heden (sturing, de gezamenlijke inbreng
van mensen, middelen) en geeft een voorzet op een formatieberekening vanaf 1 januari 2020 inclusief een
vergelijking met de huidige formatie en een indicatieve schatting van de kosten. In de uiteindelijke verdeling zal
goed worden gekeken naar lokale, regionale en centrumgemeente functies.
Dhr. Bijman is blij met het rapport maar ervaart het als teleurstellend dat het zo lang heeft moeten duren.
Dhr. Tesselaar spreekt zijn commitment uit, maar wil wel graag meer duidelijkheid over benodigde financiën én kan
om deze reden pas een definitief besluit nemen als (op basis van een aanvullend advies) duidelijk is welke
middelen hiervoor ter beschikking moeten worden gesteld en of hier dekking voor is in de eigen gemeentelijke
begroting.
De voorzitter concludeert dat het Madivosa in kan stemmen met alle vijf beslispunten in het voorstel in het advies
zoals verwoord in het rapport, onder voorbehoud van lokale besluitvorming in de colleges.
De bestuurlijke opdrachtgevers voor dit project zijn mw. Van der Ven, dhr. Kuipers en dhr. Luyckx. De ambtelijk
opdrachtgevers zullen in het vervolg rapporteren aan deze drie bestuurders.
Afgesproken wordt de stand van zaken te agenderen op ieder komend Madivosa-overleg.

(Boven)regionale Specialistische Jeugdhulp
4.

dossierhouders Groot, Kuipers, van der Ven

Statement VNG best passende zorg voor meest kwetsbaren (jeugdzorgplus)
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:
4a voorstel Statement VNG
4b Discussiestuk Jeugdzorgplus
4c Concept Statement VNG
4d Reactie Kerngroep JZ+NHN 2019 VNG Statement en raadsopiniestuk jZP (nagezonden)
> 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 Noord-Holland 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.
Opmerkingen:
- Mw. Van der Ven leidt het voorstel in. Zij benoemt het belang van een gelijke reactie van de drie NHN-regio en één
gezamenlijke visie, en de gewenste verbinding met inkoop, jeugdhulp, onderwijs en vastgoed. Ook merkt zij op dat
de NHN-regio’s als eerste regio’s in Nederland een flinke stap hebben gezet om de JeugdzorgPlus af te bouwen,
gesloten verblijfsduur te verkorten en zorg te organiseren in meer kleinschalige voorzieningen. Als ‘voorloper’ in het
traject zijn leerpunten onvermijdelijk. Zij doet de suggestie om nog voor het zomerreces de raden te informeren.
- Mw. Siksma licht nog kort de reactie van de kerngroep (stuk 4d) toe.
- De voorzitter concludeert dat het Madivosa in kan stemmen met de voorgestelde reactie van de kerngroep. Conform
de suggestie van mw. Van der Ven zullen de raden nog voor het zomerreces worden geïnformeerd. De
dossierhouders nemen daartoe het initiatief.

-

Mw. Van der Ven en mw. Siksma maken gebruik van de gelegenheid de Madivosa bestuurders op de hoogte te
brengen van de stand van zaken rondom doorontwikkeling Transferium.

MO/BW/Verwarde Personen
5.

dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar

Uitname reserves MO/BW
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.
Opmerkingen:
Mw. Al Mobayed licht het voorstel kort toe.
- De voorzitter constateert dat het voorstel de instemming heeft van de bestuurders Madivosa.

WerkSaam
6.

dossierhouders Al Mobayed en Te Grotenhuis

Opdrachtverlening WerkSaam
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.
Opmerkingen:
- Desgewenst geven mw. Kessens en mw. Van Zanten een toelichting op het voorstel.
- De voorzitter concludeert dat het Madivosa akkoord is met het voorstel.

Actualiteiten
7.

Gedrag op voetbalvelden
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.
Stukken:
7 memo Gedrag op de Westfriese voetbalvelden
> Voorstel: Kennis nemen van de presentatie en gelegenheid voor een korte gedachtewisseling.
Opmerkingen:
- De heren Bennis en Karsten lichten het initiatief van de Westfriese voetbalverenigingen toe. De kosten van dit
initiatief worden geraamd op € 50.000,- Diverse bestuurders vinden de bewustwording heel goed, maar er bestaat ook zorg over de belasting van de
vrijwilligers bij de voetbalclubs. Er moet al zoveel.
- Mw. Al Mobayed merkt op mede met het oog op de financiering dat in het plan ook aandacht gewenst is voor inclusie
(LHBTI).
- De suggestie wordt gedaan om te kijken naar de mogelijkheid van cofinanciering. De rekening moet niet volledig bij

-

de gemeenten worden gelegd.
De voorzitter dankt de initiatiefnemers voor de toelichting en stelt hen voor op basis van gemaakte opmerkingen het
initiatief verder uit te werken en vervolgens in contact te treden met de wethouders sport in de Westfriese
gemeenten voor het krijgen van financiële ondersteuning.

Regionale samenwerking toezicht jeugd/wmo
8.

dossierhouders Broersma, Luyckx, Tesselaar

Herziening Tarieven jeugd en Wmo 2020
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.
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

Opmerkingen:
- Aan de hand van een presentatie licht dhr. Zuiker toe waar de tarieven uit zijn opgebouwd.
- De bestuurders nemen met belangstelling kennis van deze heldere uiteenzetting.

Overig
9.

Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
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
Opmerkingen:
- Mw. Van de Ven informeert de bestuurders over het programma Geweld hoor nergens thuis. Desgevraagd zeggen
de bestuurders het een goed idee te vinden om het programma na landelijk succes eventueel ook in Westfriesland uit
te rollen.

10
.

Sluiting
De voorzitter wenst een ieder een prettig zomerreces en sluit vervolgens de vergadering.

