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Hoorn, 17 september 2020
Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
1 oktober 2020. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus vindt het overleg door
middel van videobellen met Microsoft Teams plaats van 13:00 tot 16:00 uur.

Agenda
1. Opening

13:00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 3 september 2020

13:05 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 3 september 2020
dossierhouders Al Mobayed, De Groot

Armoede & Participatie

3. Programma Westfriese aanpak Laaggeletterdheid 2020 - 2024
13.10 uur
Regionaal Programma aanpak Laaggeletterdheid NHN
Vanuit de WEB heeft contactgemeente Alkmaar de opdracht gekregen om voor 31 december
2020 een Regionaal programma aanpak laaggeletterdheid NHN aan te bieden aan de minister.
Dit programma is in concept opgesteld met input vanuit alle gemeenten uit NHN. Naast de
bekostiging van taalonderwijs op het ROC voor heel NHN is per regio in het plan opgenomen
welke activiteiten per subregio onderdeel zijn van het uitvoeren van de WEB. Voor Westfriesland
is dat de bekostiging van taaltrajecten vanuit ons Taalhuis Westfriesland. Het programma zal,
namens de gemeenten die centrumgemeente Alkmaar vertegenwoordigd, in de raad van
Alkmaar worden vastgesteld. Na vaststelling zal het programma worden aangeboden aan de
minister
Ontwikkelingen programma Westfriese aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 en brief VNG
De huidige ontwikkelingen binnen het Westfriese programma worden uiteindelijk opgenomen in
een plan van aanpak dat in het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling aan het Madivosa wordt
aangeboden. De ambitie is om een regionale taalketen op te zetten met een krachtige
coördinatie. Binnen deze taalketen zijn alle taalaanbieders vertegenwoordigd en werken samen
vanuit een met elkaar vastgestelde set aan afspraken. De coördinatie van de taalketen blijft
belegd bij Taalhuis Westfriesland. Naast een krachtiger aanbod ligt er ook een wens van meer
contact met het bedrijfsleven. Taalhuis Westfriesland heeft een subsidie ontvangen van het RPA
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NHN voor het instellen van een bedrijfscontactfunctionaris.
Op de plannen is een voorbehoud: Op 3 juli 2020 heeft de VNG besloten om de beschreven
bestuursafspraken eenzijdig te ontbinden. Deze afspraken gaan o.a. over de verplichting van het
opleveren van een regionaal programma, maar ook over de bekostiging van de nieuwe
regiefunctie binnen gemeenten. Het is op dit moment nog niet bekend welke consequenties deze
ontbinding zal hebben voor de aanpak van laaggeletterdheid binnen arbeidsmarktregio’s en
gemeenten. In bovenregionaal overleg is besloten om de formele weg van het vaststellen van
het regionaal programma en het ontwikkelen van een daaruit voortvloeiende set van afspraken
voor Westfriesland door te laten gaan.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa Regionaal Programma en stand van zaken ontwikkelingen Westfriesland
3b Regionaal Programma Integrale Aanpak laaggeletterdheid NHN
3c VNG brief opzeggen bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020- 2024
> Voorstel:
1. In te stemmen met het Regionaal Programmaplan aanpak laaggeletterdheid NHN 2020 –
2024
2. Kennis te nemen van de stand van zaken programma Westfriese aanpak laaggeletterdheid
2020 – 2024
Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp

dossierhouders Kuipers, Van der Ven, Groot

4. Geactualiseerde Samenwerkingsafspraken Gemeentelijke toegang
13:40 uur
en Veilig Thuis NHN
In 2019 zijn op initiatief van de gemeenten Noord-Holland Noord en Veilig Thuis de
samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten, lokale teams en Veilig Thuis geëvalueerd. De
belangrijkste bevindingen van deze evaluatie zijn:
- Het vernieuwde landelijke verplichte handelingsprotocol van Veilig Thuis past niet goed bij de
bestaande afspraken met de gemeenten;
- Er bestaat onduidelijkheid over de juiste versie van de samenwerkingsafspraken en daarmee
is er onduidelijkheid over de afspraken;
- Enkele teams hebben lokale aanpassingen gedaan, waardoor er geen uniforme afspraken in
Noord-Holland Noord meer waren.
De belangrijkste aanbeveling uit de evaluatie is om de afspraken uit 2017 te actualiseren.
In de nieuwe afspraken is aandacht besteed aan de gezamenlijke visie op zorg en veiligheid. In
deze visie is rekening gehouden met het Handelingsprotocol Veilig Thuis en het kwaliteitskader
Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. Deze visie is mede verankerd in
de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023.
Een andere belangrijke wijziging is dat in de nieuwe afspraken concreter is uitgewerkt wie (Veilig
Thuis of gemeente) wat wanneer doet.
Stukken:
4a Voorstel Madivosa Regionaal Programma en stand van zaken ontwikkelingen Westfriesland
4b Geactualiseerde Samenwerkingsafspraken 2020
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de samenwerkingsafspraken Veilig thuis.
2. In te stemmen met de bijgevoegde geactualiseerde samenwerkingsafspraken tussen Veilig
Thuis en de lokale toegangen en deze in de colleges vast te stellen.
Gezamenlijke werkwijze inburgering

dossierhouders Tesselaar, Al Mobayed

Mobayed, Wiersma-de
Faria
5.dossierhouders
Beleidskaderalinburgering
Westfriesland/vervolg
projectopdracht
14:15 uur
Beleidskader
De meerjarige beleidsdoelstellingen in het beleidskader zijn geformuleerd op basis van de
beleidsuitgangspunten en het richtinggevende uitvoeringsscenario. In het beleidskader is ook het
financiële kader geschetst op basis van de op dit moment bekende informatie. Advies en
overwegingen t.a.v. het beleidsplan zijn: het doel van de VOI is binnen de beleidsuitgangspunten
en beleidsdoelstellingen goed gecombineerd, de gemeenten behouden de beleidsregie en de
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uitvoeringsregie, mogelijke efficiency winst in de uitvoering doordat klantbegeleiding op
inburgering en participatiewet samengebracht kan worden en dit voor de inburgeraar minder
frequente uitvraag oplevert (uitgangspunt: individueel casemanagement). De gezamenlijke
werkwijze inburgering 18+ is onderdeel van het Pact Westfriesland. De ambities staan
beschreven in het onderdeel uitvoeringsplan van het pact.
Vervolgopdracht
De resultaten van de huidige projectopdracht zijn bijna bereikt. Nu ligt de vervolg
projectopdracht voor, waarvan de resultaten zijn: Q4 2020; een vastgesteld regionaal
beleidskader en uitvoeringsscenario, start pilot taalboost, start opstellen implementatieplan. Q1
2021; voorbereidingstraject inkoop leerroutes afgerond met programma van eisen per leerroute,
start implementatie totstandkoming RIT. Q2 2021; vastgestelde verordening & beleidsregels,
leerroutes ingekocht, een afgesloten dienstverleningsovereenkomst met WerkSaam
Westfriesland.
Stukken:
5a Voorstel Madivosa beleidskader Inburgering en vervolg projectopdracht
5b Concept Beleidskader Inburgering
5c Concept Projectopdracht Wet inburgering 2021
5d Bijlage projectopdracht: financieel overzicht NWI per juli 2020
5e Beleidskader inburgering haalbaarheidsonderzoek WF
5f Beleidskader inburgering rapportage synthesescenario
> Voorstel:
1. In te stemmen met het beleidskader 2021 – 2025:”Ingeburgerd: Op eigen kracht
participeren.”
2. In te stemmen met het beleidskader ter besluitvorming aan te bieden aan de zeven
gemeenteraden.
3. In te stemmen met het beleidskader na behandeling in het Madivosa ter advisering voor te
leggen aan de regionale Adviesraden Sociaal Domein/Participatieplatform Hoorn.
4. In te stemmen met het vervolg van de projectopdracht voor de projectgroep Westfriese
inburgering.

Overig

6. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
14:45 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 1 oktober 2020
6b Vergaderschema 2021 bestuurlijke overleggen Westfriesland
> Voorstel:
1. Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
2. Instemmen met het vergaderschema 2021 Bestuurlijke Overleggen Westfriesland
7. Sluiting.

16:00 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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