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 2 april 2020
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. D. Luyxkx (Enkhuizen), dhr. S.
Bashara (tot en met agendapunt 3), mw. K. al Mobayed en mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr.
D. Kuipers (Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), mw. L. Groot (Stede Broec), mw. Y. Swiers en mw. D. Smink
(secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 mw. C. van Stiphout (Medemblik), bij agendapunten 4 t/m 6 mw. M. Oud (Regio WF,
procesbegeleider Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp), bij agendapunt 4 mw. S. Sietzema (Hoorn), bij agendapunt 5
mw. Y. van der Laan (projectleider Transformatie Jeugdhulp Westfriesland, bij agendapunt 6 mw. E. de Graaff (Alkmaar,
inkoop- en contractmanager Jeugdzorg Plus) en mw. J. van Leeuwen (Hoorn).
Verhinderd: mw. J. Fit (Medemblik)

Agenda/Organisatie
1.

Opening
De voorzitter opent via Teams de vergadering.
De bestuurders lichten kort de stand van zaken toe in hun gemeenten omtrent de maatregelen rondom Corona. Er
wordt o.a. gesproken over het onderwijs, de noodopvang en communicatie. Vastgesteld wordt dat de ambtelijke
samenwerking lokaal en regionaal goed verloopt.
Dhr. Bashara geeft desgevraagd een toelichting op de verzonden brief over het leerlingenvervoer. Westfriesland
wijkt niet af van de afspraken die in andere regio’s gemaakt zijn. Met het genoemde percentage (80%) wordt er
recht gedaan aan de huidige omstandigheden.

2.

Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 6 februari 2020
> Voorstel: het conceptverslag vaststellen.
N.a.v. agendapunt 4 (Werkplan samenwerking huisartsen Westfriesland 2020):
Dhr. Te Grotenhuis geeft een winstwaarschuwing af voor de toegekende financiële bijdrage per gemeente. Veel
gemeenten komen mogelijk in zwaar weer.
Het verslag wordt hierna zonder wijzigingen vastgesteld.

(Passend) Onderwijs
3.

dossierhouders Kuipers en Bashara

Onderwijszorgarrangementen
De zeven Westfriese gemeenten hebben in afstemming met het samenwerkingsverband West-Friesland (primair en
voortgezet onderwijs) een beleidskader uitgewerkt voor het combineren en op elkaar afstemmen van onderwijs en
jeugdhulp. Dit biedt een inhoudelijk en financieel kader voor de samenwerking tussen het onderwijs en de
jeugdhulp. In de notitie zijn uitgangspunten en verantwoordelijkheden omschreven. De Westfriese gemeenten
hebben als ambitie dat elk kind zich optimaal en ononderbroken kan ontwikkelen. Dit zo inclusief en passend
mogelijk. Een kind kan hiervoor ondersteuning nodig hebben vanuit zowel het onderwijs als jeugdhulp. Hierbij
moeten de kaders voor de uitvoering in zowel het onderwijs als de jeugdhulp helder zijn.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa Beleidsnotitie Onderwijszorgarrangementen
3b Beleidsnotitie OZA conceptversie 9 oktober 2019
> Voorstel:
1. In te stemmen met de beleidsnotitie Onderwijszorgarrangementen in Westfriesland
2. In te stemmen met de vervolgstappen om deze beleidsnotitie over onderwijszorgarrangementen in samenspraak
met alle betrokken partijen te implementeren.

Opmerkingen:
Dhr. Bashara leidt het agendapunt in. Vanuit het onderwijs en de jeugdhulp is gekeken naar de beste aansluiting
met iedereen op de juiste positie voor de uitdagingen die volgen.
Dhr. Kuipers voegt toe dat de aansluiting van het onderwijs op de jeugdhulp veelal ook genoemd wordt in de
coalitieakkoorden van de meeste gemeenten.
Mw. Van Stiphout geeft aan dat deze notitie het maximaal haalbare resultaat is wat gemaakt kan worden aan
afspraken. Echter, er is nog wel een verdieping nodig o.a. inzake de onderlinge verdeling van de kosten.
Mw. Groot en dhr. Te Grotenhuis vragen aandacht voor het meten van de resultaten. Is er een moment van
evaluatie? Mw. Van Stiphout geeft aan dat na implementatie een evaluatie zeker onderdeel van de opdracht aan
de projectleider gaat uitmaken.
De voorzitter stelt vast dat de Madivosa bestuurders met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, kunnen
instemmen met het voorstel. Hiermee kan nu de beleidsnotitie worden vastgesteld in alle colleges, voor zover dit
nog niet heeft plaatsgevonden.

(Boven)regionale Specialistische Jeugdhulp
4.

dossierhouders Groot, Kuipers en Van der Ven

Kansrijke Start / Nu Niet Zwanger
Het preventieprogramma Nu Niet Zwanger maakt onderdeel uit van het Actieprogramma Kansrijke Start. In 2019
zijn gemeenten begonnen met de implementatie van dit preventieprogramma. Eind 2018 werd het Actieprogramma
Kansrijke Start door het Rijk gelanceerd. Het is gebaseerd op aanbevelingen van de Gezondheidsraad om te
investeren in een goede start tijdens de eerste 1000 dagen van kinderen. Het programma kent een drietal
actielijnen: voor, tijdens en na de zwangerschap. Het programma Nu Niet Zwanger hoort bij de eerste actielijn: voor
de zwangerschap. Het is gericht op het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare
groepen.
Stukken:
4 Voorstel Madivosa Kansrijke Start
>Voorstel:
In te stemmen met het verlenen van een opdracht om een advies te gaan schrijven aan de zeven colleges van de
regio voor een gezamenlijke uitrol van het programma Nu Niet Zwanger. Dit gelet op de verwachte positieve impact
van het programma en de voordelen van een regionale aanpak.
Als uitgangspunten voor het advies wordt voorgesteld:
1. Een regionale aanpak
2. Een bestuurlijke opdrachtgever voor de regio aan te stellen
3. Een contactpersoon in elke gemeente en een ambtelijk trekker voor gemeenten in regio Westfriesland aan te
stellen; gemeente Hoorn kan de functie van ambtelijk trekker vervullen
4. De kosten voor het project te delen; dit betreft het onderdeel inhoudelijke coördinatie en anticonceptie.
Opmerkingen:
- Mw. Van der Ven en mw. Sietzema geven een toelichting op het advies. Financiële dekking is wellicht mogelijk
via de reguliere beschikbare middelen voor gezondheidsperikelen in elke gemeente. Vanuit Hoorn wordt
voorgesteld de opdracht na de zomer te verlenen in verband met beschikbare formatie bij de GGD die nu
grotendeels voor Corona wordt ingezet.
- Er zijn verschillende meningen of dit programma daadwerkelijk valt onder het programma Kansrijke Start.
Mw. Sietzema benadrukt dat landelijk dit programma bij de eerste actielijn (voor de zwangerschap) behoort.
- Drechterland en Enkhuizen kunnen zich vinden in het voorstel, maar wel voorzichtig te zijn met de kadernota in
het vooruitzicht.
Mw. Van der Ven zegt toe hier aandacht voor te hebben en zich te richten op bestaande dekkingsmogelijkheden.
- De voorzitter concludeert dat de Madivosa bestuurders kunnen instemmen met het advies. Afgesproken wordt
het voorstel in uitvoering te brengen na het Corona virus. Naar de naamgeving van het dossier wordt ook nog
gekeken.

5.

Uitwerking Transformatiefonds Jeugdhulp Westfriesland
Het project heeft conform de opdracht en projectplan onderstaande resultaten opgeleverd:
•
•
•

Een projectplan Uitwerking Transformatieplan Jeugdhulp Westfriesland
Een kader-, visie en toetsingsdocument
Een overzicht van door de gemeenten (wethouders, beleidsmedewerkers en coordinatoren van lokale
teams) gewenste initiatieven en projecten, aangevuld met projecten resultaat gestuurd werken die uit het

•
•

Transformatiefonds Jeugdhulp in 2019 bekostigd zijn en waarvoor in 2020 een vervolgfinanciering
gevraagd is.
De uitwerking van 5 deelprojectplannen voor fase 2
Een bijbehorende begroting 2019 tot en met 2021.

Alvorens over te gaan tot uitvoering van de transformatieprojecten jeugdhulp in fase 2 is besluitvorming over de
keuze van de projecten en de bijbehorende begroting nodig.
De projecten zijn een uitwerking binnen de landelijke actielijnen Zorg voor de Jeugd. Deze worden langs zes
actielijnen uitgewerkt.
Stukken:
5a Voorstel Madivosa Transformatie Jeugdhulp projecten en begroting
5b A3 Schematisch overzicht transformatieprojecten jeugdhulp
> Voorstel:
1. In te stemmen met het uitvoeren, bekostigen en opstarten van de uitvoering van de projecten:
a. Onderwijs-zorg-arrangementen OZA
b. Versterken ketensamenwerking Jeugd en Veiligheid
c. Leerlijnen 2
d. Ontwikkelen Aanpak Multiproblemgezinnen
e. Ontwikkelen Aanpak Vechtscheiding
f. Het beschikbaar stellen van een ontwikkelbudget Buurtgezinnen voor Opmeer en Koggenland.
2. In te stemmen met het ontwikkelen en opleveren van projectplannen en begroting voor:
a. Ontwikkelen aanpak Nazorg jeugdigen uit de specialistische jeugdhulp
b. Ontwikkelen methode versterken Intake GI d.m.v. het toevoegen van een Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige aan de GI bij de intake met de jeugdige en de ouders/verzorgers
c. Ontwikkeltafel en onderzoek Gezinsgerichte Aanpak en Caseload GI
d. (Boven)regionaal project Integraal Specialistisch Ambulant.
e. Doorbraaktafel Transformatie en bespreken knelpunten Resultaat Gestuurd Werken
f. Onderzoek naar de bekostigingsmethode voor jeugdhulp in Segment C.
3. Bekostiging overdracht werkzaamheden projectleiders en trekkers Resultaatgericht Werken en Ontwikkeltafels in
de periode januari tot en met mei 2020 voor €175.000,-.
4. Reserveren van €350.000, - voor door gemeenten nader in te dienen en uit te werken innovatieve
transformatieprojecten met een regionale uitstraling, voor aanpassing van lopende transformatieprojecten indien
nodig of voor ondersteuning van lokale teams.
5. Instemmen met het voorstel om de besluitvorming over aanvullende projecten over te dragen aan een
toetsingscommissie bestaande uit de bestuurlijke opdrachtgevers, de regionale beleidsmedewerker Jeugdhulp en
de projectleider.
6. De overige door gemeenten ingebrachte onderwerpen elders buiten het transformatieproject om te ontwikkelen
en te bekostigen (huisvesting 18+, samenwerking gemeenten en huisartsen, Home Start, Buurtgezinnen,
dataverzameling, de interpretatie daarvan en sturing, ambulant team GGZ voor gezinnen).
7. Instemmen met de bijbehorende begroting.
8. Instemmen met de randvoorwaarde dat ieder project afgesloten dient te worden met een korte evaluatie en
advies voor implementatie en borging in de eigen gemeente en een overdrachtsadvies voor de aanpak door
andere regiogemeenten.
Opmerkingen:
- Aangeschoven zijn mw. Van der Laan (projectleider) en mw. Oud (procesbegeleider Bovenregionale
Specialistische Jeugdhulp regio WF).
- Mw. Van der Laan geeft een toelichting op het voorstel. Dit is een concretisering met opdrachten en
deelprojecten. In een ronde langs de gemeenten is een prioritering aangebracht.
- Bij punt 6 in het voorstel staat per abuis tussen haakjes ‘Buurtgezinnen’ vermeld. Dit wordt aangepast.
- Mw. Van der Ven geeft mee dat in de aangescherpte criteria is aangegeven dat de pilots nieuw moeten zijn.
Ook is bezien of een pilot een toevoeging is aan de financiële beheersbaarheid van de uitgaven.
- Dhr. Te Grotenhuis noemt het belang dat - het is immers een traject van de zeven Westfriese gemeenten
samen – alle belanghebbende bestuurders ook (inhoudelijk) worden meegenomen in dit traject.
- De voorzitter stelt vast dat Madivosa instemt met de beslispunten in het voorstel.
* Afgesproken wordt voor de bestuurlijke overleggen met de dossierhouders van dit onderwerp ook de overige

bestuurders uit te nodigen.
* Besluitvorming in de colleges via het Madivosa. De raden worden per notitie op de hoogte gebracht.
6.

Verlenging Horizon +
De achttien Noord Holland Noord gemeenten zijn op 4 februari 2019 een contract aangegaan met Horizon voor de
uitvoering van de JeugdzorgPlus. Dit contract kent een looptijd van twee jaar (tot 4 februari 2021) en kan
stilzwijgend twee keer met één jaar verlengd worden. Indien partijen het contract niet willen verlengen dan dient dit
aangegeven te worden. Gezien het belang van de opdracht, immers JeugdzorgPlus is een zeer specifiek aanbod, is
het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid over de verlenging te krijgen en te geven. Met Horizon is
afgesproken om elkaar uiterlijk april duidelijkheid te geven. Indien een van de twee partijen niet wil verlengen dan
zal er opnieuw aanbesteed moeten worden en hiervoor is tijd nodig.
Stukken:
6a Voorstel Madivosa verlenging Jeugdzorg+
6b Evaluatie Jeugdzorgplus
>Voorstel:
1. Kennis te nemen van de evaluatie JeugdzorgPlus
2. In te stemmen om de factsheet en/of de evaluatie ter informatie door te sturen naar de gemeenteraad
3. Kennis te nemen van de verlenging van het contract met Horizon tot 4 februari 2022
Opmerkingen:
- Mw. Van der Ven geeft een toelichting op de aanleiding van het voorstel en de uitkomsten van de evaluatie.
- In de vergadering worden vragen gesteld over samenwerking Horizon met Parlan en hoe verhoudt zich dit tot de
3 milieuvoorzieningen in Transferium. Mw. Van der Ven en mw. De Graaff geven aan dat in de denktank die is
opgezet met het onderwijs, Horizon en Parlan deze samenwerking vorm krijgt.
Dhr. Luyckx uit zijn grote zorgen over de zorgcontinuïteit voor gezin en kind. Het mag niet zo zijn dat omwille
van verschillen in bedrijfsvoering, gezinnen geen goede begeleiding (kunnen) krijgen. Het verslag van wat is
besproken tussen Horizon en Parlan ook agenderen voor een Madivosa overleg.
Mw. De Graaff benadrukt dat de samenwerking tussen genoemde partijen in het Masterplan meer gestalte zal
gaan krijgen (wat is er nodig en wie kan het uitvoeren).
- Vastgesteld wordt dat deze zorgen leven bij alle gemeenten. Bij het maken van afspraken in het Masterplan moet
bedrijfsvoering secundair zijn, primair is de zorgcontinuïteit voor kind en gezin.
- Ten aanzien van de verlenging is besproken om i.p.v. 2x 1 jaar, het contract met twee jaar te verlengen.
- Het Madivosa heeft kennis genomen van de evaluatie JeugdzorgPlus en stemt in met de verlenging van het
contract met Horizon voor twee jaar. Afgesproken wordt de gehele evaluatie ter informatie door te sturen
naar de raden (beslispunt 2).

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 vragen te stellen over specifieke
dossiers.
Stukken:
7a memo Mededelingen 2 april 2020
7b Motie Drechterland, onafhankelijke cliëntondersteuning
Opmerkingen:
-

Motie Drechterland, onafhankelijke cliëntondersteuning
* Deze motie is op verzoek van dhr. Te Grotenhuis geagendeerd. De motie is ook in de raad van Opmeer
aangenomen. Dhr. Tesselaar stelt voor in deze aansluiting te zoeken bij het Koplopersproject van Movisie.
Movisie kan ondersteuning bieden in de vorm van een projectleider om onderzoek en verbeteringen aan te
brengen. Hiervoor zijn rijksgelden beschikbaar. Hij geeft tevens aan dat voor ambtelijke advisering geen
ruimte meer is. Movisie wil graag uiterlijk 6 april van de gemeenten vernemen of zij aansluiten.
* Afgesproken wordt de regio Westfriesland aan te melden. Er moet nog wel worden gekeken naar wat dit
betekent voor de benodigde ambtelijke capaciteit in de gemeenten. Dhr. Tesselaar en Te Grotenhuis

worden aangewezen als dossierhouders en zullen dit gezamenlijk oppakken.
-

Veranderopgave inburgering
Dhr. Tesselaar informeert het Madivosa over het uitstel van de wet tot 1 juli 2021 (i.p.v. 1 januari 2021).
De raden worden hier binnenkort over geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

-

Er wordt met elkaar van gedachten gewisseld over de (door de Corona maatregelen) toegenomen
aanvragen van bijstand en hoe de gemeenten lokaal WerkSaam toekomen hierin en de opvang van
daklozen.
Mw. al Mobayed geeft aan dat bovenregionaal wordt gekeken naar alle maatregelen voor opvang van
daklozen en als daar meer informatie over bekend is, ze iedereen daarover inlicht.

-

-

8.

Sluiting

Zorg Zoals de Westfries het wil (ZZWw)
Hoorn en Medemblik staan positief tegenover een bijdrage in 2020. De subsidieaanvraag wordt nog eens
naar de overige gemeenten gestuurd ter beoordeling.
Dhr. Te Grotenhuis spreekt zijn waardering uit over de goede bestuurlijke vertegenwoordiging in de
bovenregionale bijeenkomsten, met name in de persoon van mw. Van der Ven.

