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 5 september 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) en 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 3 dhr. F. Mencke (Hoorn) en dhr. J. Hijzelendoorn (Kwartiermaker
Netwerkorganisatie Westfriesland), bij agendapunten 4 en 5 mw. A. Boelens (Hoorn), bij agendapunt 6 mw. M.
Dieters en dhr. A. Bogaart (DSP-groep), dhr. J. de Wilde (Hoorn) en mw. T. den Hollander (Opmeer), bij
agendapunt 7 dhr. M. El Feddali (Hoorn)

Agenda/Organisatie
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 4 juli 2019
Opmerkingen:
Ten aanzien van agendapunt 3 (Regionaal inkoop- en contractmanagementteam WF Sociaal Domein):
* Bij opmerkingen, 4e streepje:
wordt: ‘… bestuurlijk vanuit het Madivosa die steun er is met aandacht voor:’
* Dhr. Bijman is bij de opmerkingen niet genoemd als bestuurlijk opdrachtgever, maar is dat wel. Dit zal worden
aangepast.

Inkoop Sociaal Domein
3.

dossierhouders Van der Ven, Bijman, Kuipers, Luyckx
Regionaal inkoop- en contractmanagementteam WF Sociaal Domein
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 dossierhouders. Deze zullen vervolgens de overige wethouders
iedere vergadering informeren over de stand van zaken. Inmiddels is er een kwartiermaker regionale inkoop zorg
aangesteld.
Stukken: geen
Voorstel: Kennis nemen van de stand van zaken en de presentatie van de kwartiermaker
Opmerkingen:
Dhr. Mencke introduceert kort dhr. Hijzelendoorn, de kwartiermaker van de Netwerkorganisatie Westfriesland.
Vervolgens geeft dhr. Hijzelendoorn via een presentatie meer informatie over zijn opdracht, de gesprekken die
inmiddels gevoerd zijn met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers, vertegenwoordiging uit het
afdelingshoofdenoverleg en diverse leden van de projectgroep, belangrijke punten die nader uitgewerkt moeten
worden, hoe de implementatie van de netwerkorganisatie Westfriesland gerealiseerd zal worden, de inrichting van
het regionaal contractmanagement, de realistische verwachting per 1 januari 2020 en de noodzakelijke
randvoorwaarden om deze opdracht te kunnen voltooien.
Dhr. Hijzelendoorn benadrukt na zijn presentatie dat er na 1 januari 2020 nog volop ruimte is voor ‘finetuning’ in de
netwerkorganisatie.
Dhr. Bijman geeft aan dat hij naar zijn weten ook dossierhouder is van dit onderwerp. Dit zal worden aangepast.
Geconcludeerd mag worden dat de bestuurders zeer positief zijn over wat er nu ligt. Dit geeft veel vertrouwen.
Wel moet in iedere organisatie het besef zijn dat er nu prioriteit dient te worden gegeven aan de meest ervaren
medewerkers op de juiste plaats.
Dhr. Luyckx vraagt specifiek aandacht voor het tijdig en juist informeren van de raden. Dit kan van invloed zijn op
het draagvlak. Afgesproken wordt de projectorganisatie te vragen hiervoor een voorstel voor te bereiden.

(Boven)regionale Specialistische Jeugdhulp
4.

dossierhouders Groot, Kuipers, van der Ven

Nieuwe verdeelsleutel Veilig Thuis
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 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.
Opmerkingen:
- Dhr. Kuipers geeft een korte toelichting op het onderwerp. In het voorstel wordt bij punt 2 nog uitgegaan van 1
januari 2019 (met terugwerkende kracht) als invoerdatum van de verdeelsleutel genoemd in punt 1. Na het
verspreiden van de agenda en stukken voor dit Madivosa-overleg heeft een voorstel van de BUCH-gemeenten
geresulteerd in een aanpassing van de invoerdatum, nl. 1 oktober 2019.
- Dhr. Tesselaar geeft aan de gemeente Opmeer kan instemmen met beide beslispunten in het voorstel zoals
genoemd op de agenda. Opmeer kan niet instemmen met het door de BUCH-gemeenten ingebrachte voorstel om de
ingangsdatum van de nieuwe verdeelsleutel te wijzigen en te stellen op de datum van 1 oktober 2019. Dit omdat in
2017 al tussen gemeenten de afspraak is gemaakt dat er vóór 2019 een nieuwe verdeelsleutel moet worden
vastgesteld én dat gemeenten in de begrotingen 2019 hier dus al rekening mee hadden moeten houden.
- Dhr. Tesselaar constateert vervolgens dat er in het Madivosa geen draagvlak is voor het eigen voorstel om in 2020
te komen tot een onderlinge verrekening van de – door een aantal gemeenten – in 2019 teveel betaalde kosten aan
Veilig Thuis en dat er evenmin draagvlak is om het financiële nadeel van de nieuwe verdeelsleutel gelijkmatiger te
verdelen door voor het kalenderjaar 2019 te kiezen voor een ingangsdatum van 1 juli 2019.
- Afgesproken is dat dhr. Tesselaar bovenstaande zal terugleggen in zijn college en hier op zal terugkomen.
- Om uit deze langdurige impasse te komen hebben de overige zes gemeenten wel ingestemd met het voorstel van
de BUCH-gemeenten.
- Mw. Groot vraagt aandacht voor een vermindering van het aantal casussen. Het systeem lijkt zich te lenen voor een
check van het aantal casussen per gemeente per jaar. In Hoorn is men daar nu mee bezig. Afgesproken wordt deze
cijfermatige opzet in een Madivosa te agenderen om te bespreken of deze opzet ook regionaal inzetbaar kan
zijn.

5.

Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis
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
Opmerkingen:
- Mw. Boelens geeft een toelichting op de meegezonden presentatie. Zij presenteert kort de uitkomsten van de
deelvragen, de bevindingen en het vervolg.
- Het Madivosa heeft kennis genomen van de presentatie.

-

De bestuurders betreuren het feit dat het bestuur van de GGD als ‘opdrachtnemer’ in deze DVO heeft besloten niet
deel te nemen aan deze evaluatie. Mw. Boelens geeft aan dat de uitkomsten van de evaluatie wel worden besproken
met de GGD als ook met de 18 gemeenten.

MO/BW/Verwarde Personen
6.

dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar

Definitief integraal advies doordecentralisaties
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.
Opmerkingen:
- Dhr. Bogaart en mw. Dieters lichten het definitief integraal advies toe door een presentatie over de uitwerking van
de financiën, de risicovereffening en financiële solidariteit, de toegang en de backoffice. Na besluitvorming in de
raden in december zal begin volgend jaar een implementatieplan volgen als ook de ondertekening van de
bestuurlijke convenanten.
- De voorzitter constateert dat het voorstel de instemming heeft van de bestuurders Madivosa.
- Mw. Al Mobayed is voornemens een voorstel voor te bereiden voor uitname van een extra bedrag uit de reserves,
naar aanleiding van het uitstellen van de doorcentralisaties en de druk op de begroting door de tekorten in de
jeugdzorg.

Overig
7.

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:
7a memo Mededelingen 5 september 2019
7b brief SchuldHulpMaatje WF aan Madivosa, juli 2019
7c brief SED gemeenten over tarieven Wmo, augustus2019
7d Kwartaalrapportage Verwijsindex NHN Q2 2019
7e Memo herziening tarieven Jeugdhulp en Wmo 2020 (nagezonden op 3/9)
> Voorstel:
1. De stukken 7b t/m 7d voor kennisgeving aannemen
2. Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen
Opmerkingen:
- Dhr. Bijman geeft aan dat Koggenland niet zal instemmen met het verzoek van SchuldHulpMaatje (stuk 7b).
Hij vraagt verder de collega-bestuurders of zij iets doen met “Orange the World” , aandacht voor geweld tegen
vrouwen.
- Dhr. El Feddali schuift aan bij dit agendapunt t.b.v. stuk 7e (memo herziening tarieven Jeugdhulp en Wmo 2020) voor
toelichting op het advies zoals genoemd in het memo:
1. In te stemmen met het publiceren van de Jeugdtarieven als de tarieven die per 1-1 gelden (ook hiervoor kan in
2020 een onderzoek plaatsvinden als we dat wensen en de tarieven inzien);
2. De herziene Wmo tarieven te publiceren als voorlopige uitkomsten en aan te geven dat we, gezien de
ontwikkelingen in Almere en andere regio’s, nog voor het eind van het jaar een nieuw tariefonderzoek starten die
mogelijk kan leiden tot nieuwe tarieven. Wel dient de regio rekening te houden met de mogelijkheid dat de

8.

aanbieders kunnen aangeven dat dat zij hier mee willen werken, maar dat zij kosten in rekening willen brengen
omdat dit een extra stap is.
3. Sturen op regionale monitoring voor beheersbaarheid en beter instrueren, begeleiden en toerusten van de lokale
teams voor de toegangstaken. De wijzen waarop de indicaties verlopen kunnen immers ook invloed hebben op de
budgetten.
4. Een afwegingskader te ontwikkelen om de cliënten in 2020 bij het meest passende profiel en
intensiteitscombinatie in te delen. Hiermee beheers je de risico’s die zich hebben voorgedaan in de Almeerse
situatie. Hierbij zullen ook de aanbieders betrokken moeten worden.
5. Doorontwikkelen van de huidige Wmo profielen en intensiteiten. Zo snel mogelijk een gezamenlijk traject met
aanbieders te starten waarin gekeken wordt hoe te komen tot heldere eenduidige definiëring van de profielen en
intensiteit.
6. Aanbieders direct na besluitvorming open en transparant te informeren over het besluit en over hoe te komen tot
gezamenlijke oplossingen over de ontstane situatie.
* Namens de SED-gemeenten meldt dhr. Luyckx akkoord te kunnen gaan met het advies in de memo.
Wel is het van belang richting de aanbieders duidelijk en ferm in te steken.
* De voorzitter concludeert dat alle gemeenten in kunnen stemmen met het advies in de memo.
Mw. Al Mobayed vraagt aandacht voor de tijdelijke invulling van het projectleiderschap Veranderopgave Inburgering.
De Madivosa bestuurders kunnen instemmen met externe werving, mogelijk uit het voorbereidingsbudget.
Mw. Van der Ven informeert de leden van het Madivosa over de ontwikkelingen bij Parlan, Lijn 5 en Kenter Jeugdhulp.

Sluiting

