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Hoorn, 20 mei 2020
Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
4 april 2020. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus is besloten dat het
overleg door middel van videobellen met Microsoft Teams plaatsvindt van 13:00 tot 14:45 uur.

Agenda
1. Opening

13:00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a conceptverslag Madivosa 2 april 2020
2b conceptverslag Madivosa / VVRE 2 april 2020
> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 2 april 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa / VVRE 2 april 2020

13:05 uur

dossierhouders Kuipers, Bashara

(Passend) Onderwijs

3. Regionaal Programma VSV/JIKP
13.10 uur
De regio Westfriesland werkt samen met de regio Noord-Kennemerland aan het terugdringen
van voortijdig schoolverlaten (VSV) en het begeleiden van jongeren die zonder startkwalificatie
van school gaan en de arbeidsmarkt betreden (jongeren in een kwetsbare positie JIKP). Deze
taak is bij wet opgedragen aan de contactgemeenten van de verschillende RMC-regio’s (in
Westfriesland dus aan Hoorn, in Noord-Kennemerland aan Alkmaar). De gemeenten moeten in
samenspraak met de scholen in de regio (MBO, Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs en
Voortgezet Speciaal Onderwijs) een plan maken en kunnen dit iedere 4 jaar indienen.
Het nieuwe programma voor de jaren 2021-2024 heeft de titel meegekregen “Jij telt mee!”.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa VSV
3b Regionaal Programma VSV/JIKP 2021-2024
>Voorstel: Kennis te nemen van het regionaal Programma VSV/JIKP 2021-2024 en het te

onderschrijven.
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(Boven)Regionale Specialistische Jeugdhulp

dossierhouders Groot, Kuipers, Van der Ven

4. Vaststellen van de aangepaste Samenwerkingsafspraken van
13.45 uur
Westfriesland met de Raad voor de Kinderbescherming en de GI’s
Op basis van de Jeugdwet is de gemeente vanaf 1-1-15 verplicht samenwerkingsafspraken te
maken met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de gecontracteerde gecertificeerde
instellingen (GI). De GI’s voeren jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit,
bieden dus jeugdzorg in gedwongen kader. Voor een goede aansluiting tussen vrijwillig en
gedwongen kader is ook de samenwerking tussen de lokale teams van de gemeenten en de
gecertificeerde instellingen van belang. Heldere afspraken over op- en afschaling, over de
informatie die overgedragen wordt en over de verschillende verantwoordelijkheden zijn van
belang voor continuïteit in de zorg voor cliënten. Om die reden is in de Jeugdwet opgenomen dat
gemeenten ook deze afspraken maken. We hadden in Westfriesland vastgestelde
samenwerkingsafspraken in het Samenwerkingsprotocol (Terughoudend waar kan, tijdig
doorpakken waar nodig) met de Raad voor de Kinderbescherming en de GI’s. Daarnaast hadden
de gemeenten werkafspraken met de gecertificeerde instellingen binnen de Jeugdzorgregio
(Westfriesland) inclusief een calamiteitenprotocol.
In overleg met de betrokken partijen, de beleidsmedewerkers Jeugdhulp en de managers van de
gebiedsteams zijn de samenwerkingsafspraken aangepast.
Stukken:
4a Voorstel Madivosa Samenwerkingsafspraken
4b Samenwerkingsprotocol RvdK +GI
>Voorstel:
1. Het Samenwerkingsprotocol 2020 “Terughoudend waar kan, tijdig doorpakken waar nodig”
vast te stellen
2. De bestuurlijke dossierhouder M. van der Ven te volmachtigen om de
Samenwerkingsafspraken namens Westfriesland te ondertekenen

Migratie (vergunninghouders, werk/participatie, zorg) dossierhouders Tesselaar, al Mobayed
5. Veranderopgave inburgering
13.55 uur
De zeven gemeenten in Westfriesland zijn een gezamenlijk voorbereidingstraject gestart op de
Nieuwe wet Inburgering, ook wel Veranderopgave Inburgering (VOI) genoemd. Hiervoor is door
de zeven gemeenten de projectopdracht VOI geschreven. Deze heeft u in het Madivosa van 4
april 2019 vastgesteld.
In deze memo wordt het Madivosa geïnformeerd over de stand van zaken en het verdere proces
met als onderwerpen: wet half jaar uitgesteld, pilot brede intake & pip, bouwstenen regionaal
beleidskader (processtappen), totstandkoming beleidsuitgangspunten, beleidsuitgangspunten,
overwegingen regionale projectgroep, advies regionale projectgroep en planning besluitvorming.
Een van deze voorbereidingen op de nieuwe wet is de uitvoering van de pilot brede intake & Plan
inburgering en participatie (PIP). Deze pilot is onderdeel van het pilotprogramma van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is bedoeld om ervaring op te doen met de
nieuwe Wet Inburgering. WerkSaam Westfriesland voert deze pilot, in opdracht van de zeven
Westfriese gemeenten uit en doen ervaring op met het afnemen van een brede intake
bij vergunninghouders en het opstellen van een PIP
Werksaam geeft een presentatie over de pilot Brede intake & PIP.
Stukken:
5a Voorstel Madivosa beleidsuitgangspunten
5b Startnotitie regionale beleidsuitgangspunten WFRL
>Voorstel:
1. Kennis te nemen van presentatie van WerkSaam Westfriesland over de stand van zaken
pilot Brede intake & PIP
2. In te stemmen met de regionale beleidsuitgangspunten voor de nieuwe Wet Inburgering
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Overig
6. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
14:25 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:
6a Memo Mededelingen 4 juni 2020,
- stand van zaken rondom Corona in de regio
- stand van zaken Regionaal inkoopbureau
- evaluatie Horizon
6b Kwartaalrapportages van het gebruik van de Verwijsindex
6c Verslag bestuurlijk overleg VSV
> Voorstel: Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
7. Sluiting.

14:45 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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