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Hoorn, 21 november 2019
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
5 december 2019 van 13.00 tot 16.00 uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C009.

Agenda
1. Opening

13.00 uur

2. Verslagen vorige vergaderingen

13.05 uur

Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 7 november 2019
2b Conceptverslag gezamenlijk overleg VVRE/Madivosa 7 november 2019
> Voorstel: de conceptverslagen vaststellen.

LSI / Regionale Platform Fraudebestrijding NH

dossierhouder Nieuwenburg

3. Land. Stuurgroep Interventieteams/Regionale Platform Fraudebestrijding
13.10 uur
De samenwerking in de LSI is gericht op het voorkomen en terugdringen van belasting- en
premiefraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen, uitkeringsfraude, overtredingen
van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden.
De betrokken instanties werken op projectmatige basis samen in interventieteams. De LSI is
operationeel sinds 2003 en werkt op basis van een samenwerkingsconvenant. In 2017 is de
samenwerking tussen de partners geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe partners.
Gemeenten kunnen zich gratis aansluiten bij het convenant.
Tijdens de vergadering zal een toelichting worden gegeven op de activiteiten. Bij dit agendapunt
zijn uitgenodigd dhr. J. Nieuwenburg, voorzitter van het Regionaal Platform Fraudebestrijding
Noord-Holland en dhr. P. de Lange van het VNG-Kenniscentrum Handhaving en Naleving.
> Voorstel: Kennisnemen van de toelichting en gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
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Inkoop Sociaal Domein

dossierhouders Bijman, Van der Ven, Kuipers, Luyckx

4. Regionaal inkoop- en contractmanagementteam WF Sociaal Domein
13.45 uur
Door Jan Hijzelendoorn, kwartiermaker van de te vormen ICM netwerkorganisatie, zal een
toelichting worden gegeven op de voortgang van het project.
> Voorstel: Kennisnemen van de update van de kwartiermaker
dossierhouders Al Mobayed en Groot

Armoede en participatie

5. Project Veranderopgave Laaggeletterdheid 2020-2024
14.25 uur
In de beleidsbrieven “Samen aan de slag voor een vaardig Nederland” (maart 2019) en
“Iedereen moet kunnen meedoen” (december 2018) is aangekondigd dat de bewindslieden van
vier ministeries samen met gemeenten in de periode 2020-2024 een merkbare verbetering willen
realiseren in het bereiken van de diverse groepen laaggeletterden met een kwalitatief aanbod op
maat. Het kabinet zet ook in op bevordering van digitale inclusie.
Het vertrekpunt is een sterkere gemeentelijke regierol, waarbij de aanpak van laaggeletterdheid
doorklinkt in de diverse beleidsterreinen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Op 9
september 2019 zijn de “bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024” met gemeenten,
door de vier ministeries, vastgelegd. De bestuurlijke afspraken vragen in Westfriesland om een
bredere aanpak, voor een grotere doelgroep en op meer beleidsterreinen dan nu het geval is.
Stukken:
5a Voorstel project Veranderopgave Laaggeletterdheid 2020-2024
5b Projectopdracht Veranderopgave Laaggeletterdheid 2020-2024
> Voorstel:
1. In te stemmen met het versterken en verbreden van de huidige regionale aanpak
Laaggeletterdheid.
2. In te stemmen met de projectopdracht “veranderingsopgave Laaggeletterdheid 2020-2024.
3. Akkoord te gaan met het inzetten van een programmamanager die deze projectopdracht in
2020 zal uitvoeren.

(psychisch) Kwetsbare inwoners

dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar

6. Herverdeling bestemmingsreserve MOBW
14.45 uur
Al eerder is in het Madivosa de doordecentralisatie MOBW (taken en budgetten kwetsbare
inwoners) aan de orde geweest. Op 6 september jl. heeft het Madivosa ingestemd om op basis
van het advies van de externe kwartiermakers (DSP-groep) de besluitvorming in de raden in
gang te zetten. De gezamenlijke raadsvoorstellen zijn geagendeerd voor begin 2020.
Een van de voorstellen uit het advies is om de regionale uitvoering in 2022 te starten met een
gezamenlijke reserve die maximaal 5% is van de middelen die op dat moment beschikbaar zijn.
Het percentage is gebaseerd op de situatie waarin alles is geregeld voor de doordecentralisatie
(zoals regionaal expertiseteam met gezamenlijke toegang, backoffice, monitoring, etc.).
Gezien de verder oplopende tekorten die alle gemeenten in het Sociaal Domein hebben, wordt nu
gekeken in welke mate een versnelde afbouw van de reserves verantwoord is. Dit, in afwijking
van het eerdere advies van de externe kwartiermaker over de doordecentralisatie MOBW. Een
concreet voorstel hierover wordt gedaan bij het hierboven genoemde gezamenlijke
raadsvoorstel, zodat de afzonderlijke gemeenten dit kunnen verwerken in hun jaarrekeningen.
Los hiervan is in een eerder stadium besloten om een bedrag van € 1 miljoen uit de reserves
MOBW terug te laten vloeien naar de gemeenten.
> Voorstel: Het versneld afbouwen van de MOBW-reserves tot een nog te bepalen omvang
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Overig
7. Zorg Zoals de Westfries het Wil
(dossierhouders Broersma en Kuipers)
14.55 uur
In 2018 hebben de Westfriese gemeenten een intentieverklaring ondertekend en een financiële
bijdrage beschikbaar gesteld aan de stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW). ZZWW
vraagt voor 2020 en verder wederom een financiële bijdrage aan de gemeenten.
Stukken:
7a Advies aan Madivosa over subsidieverzoek ZZWW, 18 november 2019
7b Subsidieaanvraag ZZWW
7c ZZWW voor Pact 7.1
7d Artikel in de Zorgvisie van 17 oktober 2019
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag van de stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil
2. De intentie uit te spreken om een financiële bijdrage toe te kennen van € 20.000,- per jaar
voor de komende 3 jaar.
8. Beheersmaatregelen sociaal domein (initiatiefn. Te Grotenhuis en Van der Ven) 15.10 uur
Gemeente Hoorn wordt sinds het begrotingsjaar 2018 geconfronteerd met oplopende
miljoenentekorten in het sociaal domein. Het college heeft een bestuursopdracht gegeven om de
oorzaak van deze tekorten te onderzoeken en waar mogelijk beheersmaatregelen te nemen om te
komen tot een financieel gezond sociaal domein. Hierbij blijft de raad altijd beslissingsbevoegd
vanuit het budgetrecht en heeft de raad meegedacht via de procesgroep sociaal domein.
Om voor cliënten en inwoners goede, betaalbare en betrouwbare zorg te kunnen leveren is het
van belang om de oorzaken van de tekorten in beeld te krijgen. Ook zijn door de gemeente Hoorn
beheersmaatregelen geformuleerd om de tekorten zoveel mogelijk terug te dringen om te
voorkomen dat de gemeente met een miljoenentekort blijft kampen. Uiteindelijk zijn er 29
beheersmaatregelen geformuleerd. Deze én de analyse staan weergegeven in de rapportage.
Door de gemeente Hoorn zal een toelichting worden gegeven op de rapportage.
Stukken:
8a Rapportage bestuursopdracht Tekorten Sociaal Domein
8b Beheersmaatregelen deel 2
> Voorstel:
1. Kennis nemen van de rapportage en de toelichting hierop
2. Gelegenheid voor vragen, opmerkingen en gedachtewisseling
9. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
15.50 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:
9a memo Mededelingen 5 december 2019
9b Kwartaalreportage Verwijsindex NHN 3e kw 2019
> 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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