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Hoorn, 23 januari 2020
Geacht college,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
6 februari 2020 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 5 december 2019
> Voorstel: het conceptverslag vaststellen

13.05 uur

Dierenbescherming Westfriesland

dossierhouder Broersma

3. Adviesrapport WF7 keten van dierenhulp
13.10 uur
Naar aanleiding van de Nota Dierenwelzijn van de gemeente Hoorn (2017) zijn de zeven
Westfriese gemeenten (WF7) bijeengekomen om twee van de acties uit de nota, het
onderzoeken van de mogelijkheid tot het aangaan van een regieovereenkomst met de
Dierenbescherming èn hoe om te gaan met twee dierenambulances, verder uit te werken.
Dit heeft geresulteerd in bijgevoegd “Adviesrapport WF7 keten dieren noodhulp”. Het advies is
onderverdeeld in:
• Wettelijke taken;
• Aanvullende taken;
• Dierenwelzijnsbeleid.
Stukken:
3a Advies inzake Adviesrapport WF7 keten dierennoodhulp
3b Adviesrapport WF7 keten van dierenhulp
> Voorstel:
1. In te stemmen met de volgende door de colleges te nemen besluiten voor de wettelijke
taken:
• Kennis te nemen van het “Adviesrapport WF7 keten dieren noodhulp”.
• Nader te onderzoeken of en op welke wijze de WF7 uniforme, regionale afspraken
kunnen maken met individuele dierennoodhulporganisaties, voor het uitvoeren van
wettelijke taken, tegen een kostendekkende vergoeding.
• Nader te onderzoeken welke elke eisen en prestatieafspraken de WF7 willen hanteren om
met de dierennoodhulporganisaties afspraken te kunnen maken.
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2. De volgende keuzes te maken of voorkeuren aan te geven voor de aanvullende taken en
dierenwelzijnsbeleid:
• Uniforme regionale afspraken met dierennoodhulporganisaties, die in het wild levende
dieren opvangen en/of vervoeren, zoals Vogel- en dierenopvang De Bonte Piet en de
dierenambulances.
• Uniforme regionale afspraken met dierenartsen voor het uitvoeren van acute eerste
dierennoodhulp aan in het wild levende diersoorten.
• Streef per 2021 naar een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid binnen de hele regio WestFriesland.

Regionale Samenwerking Toezicht, Jeugd/Wmo

dossierh. Groot, Kuipers, Van der Ven

4. Werkplan samenwerking huisartsen Westfriesland 2020
13.40 uur
Sinds 2017 hebben de WFHO en de zeven gemeenten in de regio Westfriesland een convenant
“Jeugdhulp gemeenten en huisartsen regio Westfriesland”. Daarmee hebben zij verklaard op
basis van de in het convenant opgenomen uitgangspunten, informatie en afspraken te gaan
samenwerken met als doel de jeugdige inwoners van de regio Westfriesland optimaal te
ondersteunen. Uit dit convenant komt jaarlijks een werkplan voort.
In 2018 is in het Madivosa ingestemd met een tussentijdse evaluatie van het convenant eind
2019. Hiervoor zijn enquêtes uitgezet onder wijkteams en huisartsen en zijn de resultaten van
het werkplan 2019 beoordeeld. De resultaten zijn vastgelegd in een evaluatie document. De
evaluatie vormt de basis voor het werkplan 2020.
Stukken:
4a Advies Werkplan huisartsen 2020
4b Evaluatie werkplan jeugdhulp 2019
4c Werkplan Jeugdplan 2020
4d Begroting werkplan Jeugdhulp
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van het evaluatieverslag 2019
2. In te stemmen met het werkplan 2020
3. Een financiële bijdrage toe te kennen voor het jaar 2020 van € 69.022,-4. Het huidige convenant te verlengen tot en met 31-12-2020

(Boven)Regionale Specialistische Jeugdhulp dossierhouders Groot, Kuipers, Van der Ven
5. Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
14.10 uur
In 2019 is het programma Geweld hoort nergens thuis in opdracht van de ministeries van VWS
en Veiligheid gestart. Geweld hoort nergens thuis heeft als doel om geweld eerder en beter in
beeld te brengen, duurzaam op te lossen en aandacht te genereren voor speciale doelgroepen.
Het updaten van de gezamenlijke regiovisie draagt hieraan bij. De vorige regiovisie is in 2014
vastgesteld door de achttien gemeenten uit Noord-Holland Noord. Deze visie was bedoeld voor
de periode 2014 - 2018. Met de start van het programma Geweld hoort nergens thuis is er een
mooie aanleiding om de regiovisie te herzien.
Stukken:
5a Advies Madivosa Regiovisie HGKM
5b Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling NHN versie 2
> Voorstel:
1. Een raadsinformatieavond te organiseren om input van de raad op te halen voor de
regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
2. Kennisnemen van de concept regiovisie

(psychisch) Kwetsbare inwoners

dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar

6. Extra uitgaven oplossen knelpunten kwetsbare personen
14.40 uur
Begin 2020 ligt een doordecentralisatie-voorstel (psychisch) kwetsbare inwoners in de Westfriese
gemeenteraden. Het advies is in 2019 uitgewerkt door DSP - Groep Amsterdam en integraal
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overgenomen door het Madivosa. Eén van de adviezen van de DSP - Groep is dat de Westfriese
gemeenten vanaf 2022 de financiële middelen bundelen en de huidige reserve voor Kwetsbare
Inwoners afbouwen.
Om goed voorbereid te zijn op de aanstaande doordecentralisatie, komen wij voor een aantal
extra ongeplande uitgaven te staan. In de bijgevoegde memo wordt nader ingegaan op deze
uitgaven en hoe hiermee om te gaan.
Stukken:
6 Memo Kwetsbare inwoners extra uitgaven oplossen knelpunten
> Voorstel: Kennis nemen van de memo en gelegenheid voor vragen en opmerkingen

Overig
7. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
15.00 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 6 februari 2020
7b Verslag bestuurlijk overleg VSV
> Voorstel: 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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