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Hoorn, 18 juni 2020
Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
2 juli 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 15:00 uur.

Agenda
1. Opening

13:00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 4 juni 2020

13:05 uur

> Voorstel: Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 4 juni 2020

Regionale samenwerking

dossierhouders Groot, Van der Ven, Kuipers

3. Evaluatie inloopvoorziening GGZ
13.10 uur
De huidige inloopvoorzieningen GGZ zijn een middel om bezoekers te activeren en hebben als
doel het bevorderen van maatschappelijk verkeer en het voorkomen van een sociaal isolement.
De doelgroep die de inloopvoorzieningen bezoekt, bestaat uit personen met een langdurige
psychische stoornis en daarmee samenhangende beperkingen. Het is echter niet duidelijk of de
huidige manier van organiseren de meest efficiënte wijze is, en of er voldoende verbinding is
tussen de toekomstvisie kwetsbare inwoners en de huidige organisatie. Dit zal nader worden
toegelicht in de presentatie.
In 2018 en 2019 is de inloopfunctie ingekocht via onderhandse aanbesteding. In 2020 is de
inloopfunctie onder dezelfde voorwaarden gecontinueerd om voldoende tijd te creëren voor een
nieuw inkooptraject voor 2021 en verder. Om tot een onderbouwde visie (en vervolgens
offerteaanvraag) van de inloopfunctie te komen, is er een evaluatie uitgevoerd door
adviesbureau DSP. De evaluatie heeft als doel:
- inzichtelijk maken van de doelgroep, behoefte en huidig functioneren van de organisaties;
- komen tot uitgangspunten voor de toekomstige invulling van de inloopfunctie;
- uitwerking van scenario(’s).
Stukken:
3 Voorstel Madivosa evaluatie inloopvoorzieningen GGZ
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>Voorstel:
1. Kennis te nemen van de presentatie ‘Evaluatie inloopvoorzieningen GGZ’
2. Een keuze te maken tussen één van de scenario’s voor de organisatie van de
inloopvoorzieningen GGZ 2021 en verder.
Migratie (vergunninghouders, werk/participatie, zorg)

dossierhouders Tesselaar, Al Mobayed

4. Uitvoeringsscenario’s nieuwe wet inburgering Westfriesland
13.35 uur
De leden van het Madivosa hebben op 4 juni 2020 ingestemd met de startnotitie Nieuwe wet
inburgering. Tijdens de bespreking hebben wethouders aangegeven zich te herkennen in de
kaders die in de startnotitie gegeven zijn. Verschillende wethouders hebben aangegeven waarde
te hechten aan een regionale uitvoering met een herkenbare lokale component in de uitvoering
van de nieuwe wet inburgering. Ter informatie is bij deze notitie een bijlage opgenomen waarin
we, per gemeente, een overzicht gemaakt hebben van de huidige lokale activiteiten die bijdragen
aan inburgering. Soms gaat het om algemene lokale voorzieningen die ingezet worden (zoals
bijvoorbeeld de bijzondere bijstand), soms om specifieke voorzieningen (zoals bijvoorbeeld
taalmaatjes).
Stukken:
4a Voorstel Madivosa Uitvoeringsscenario’s
4b Bijlage bij voorstel Madivosa uitvoeringsscenario’s
4c Rapportage synthesescenario’s Westfriesland
>Voorstel:
1. Kennis te namen van de presentatie van het Synthese-scenario door RadarAdvies
2. Kennis te nemen van de eerste indicatieve financiële doorrekening van de nieuwe taken die
op de gemeenten afkomen door de nieuwe wet inburgering (onderdeel van de rapportage
synthese-scenario).
3. in te stemmen met het door RadarAdvies opgestelde synthese-scenario richtinggevend te
laten zijn voor de verdere voorbereiding van de uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering in
West Friesland
4. In te stemmen met de startnotitie en de uitvoeringsscenario’s in een raadsledenbijeenkomst
in september/oktober 2020 toe te lichten.
Maatsch.opvang, beschermd wonen en verwarde personen dossierhouders al Mobayed, Tesselaar
5. Regionale samenwerking (psychisch) kwetsbare inwoners
14:05 uur
Het huidige gemeentelijke convenant ‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg in
Westfriesland’ zoals bijgevoegd en ondertekend tijdens het Madivosa van 9 september 2016 kent
een looptijd tot 31 december 2019. Deze is inmiddels verlopen en u wordt voorgesteld deze te
verlengen tot 31 december 2021. Dit voorstel moet worden bezien in het licht van de nieuwe
politieke bestuurlijke afspraken die gemeenten hebben gemaakt over hoe zij regionaal invulling
willen geven aan de op stapel staande doordecentralisatie van middelen op dit terrein. Daarbij
zal per 2022 een gefaseerde doordecentralisatie plaatsvinden. In de periode tot 1 januari 2022
werken de gemeenten aan de voorbereidingen voor en invoering van deze afspraken. Als deze
voorbereidingen afgerond zijn, zal dit onder andere uitmonden in een nieuw samenwerkingsconvenant.
In het gemeentelijk convenant ‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg in
Westfriesland’ zijn de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen de Westfriese gemeenten
vastgelegd. Daarin is afgesproken dat de regionaal bestuurlijke afstemming twee maal per jaar
plaatsvindt in het portefeuillehoudersoverleg Madivosa.
Stukken:
5a Voorstel Madivosa kwetsbare inwoners
5b Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg
5c Verlenging convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg
5d Regionale rapportage 2019 kwetsbare inwoners

> Voorstel
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1. De verlenging van het huidige samenwerkingsconvenant ‘Samenwerken aan beschermd
wonen, opvang en zorg in Westfriesland’ te ondertekenen ter overbrugging tot de
ingangsdatum van de vernieuwde regionale samenwerkingsafspraken
2. Kennis te nemen van de jaarrapportage Kwetsbare Inwoners (MO-Vb-OGGz en BW) 2019
regio Westfriesland

Overig

6. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
14:35 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 2 juli 2020
6b Tussenbericht Madivosa evaluatie pilot uitstroom bijzondere doelgroepen
> Voorstel: Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
7. Sluiting.

15:00 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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