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Hoorn, 20 augustus 2020
Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
3 september 2020. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus is besloten dat het
overleg door middel van videobellen met Microsoft Teams plaatsvindt van 13:30 tot 14:45 uur.

Agenda
1. Opening

13:30 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 2 juli 2020
2b Conceptverslag gezamenlijk Madivosa / VVRE 2 juli 2020

13:35 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 2 juli 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa / VVRE 2 juli 2020

Bestuurlijke vertegenwoordiging (boven)regionaal

dossierhouders Van der Ven, Bijman

3. Inrichting commissie Zorg en Veiligheid Noord-Holland Noord
13.40 uur
Er bestond al enige jaren een bestuurlijk overleg dat zich bezig hield met thema’s op het
snijvlak van het sociaal domein en de veiligheidsketen. Deze commissie had echter weinig
slagkracht, en werd niet benut waar deze oorspronkelijk voor in het leven geroepen was. In
2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN besloten om deze commissie
nieuw leven in te blazen. Dit resulteerde in het Visiestuk ‘sturen en verbinden in zorg en
veiligheid’ in januari 2019.
Op basis daarvan is de commissie Zorg en Veiligheid herstart. Onder leiding van de
Veiligheidsregio NHN is een traject gestart om te komen tot een inrichting en governance voor
deze bestuurlijke commissie. Het bijgaand rapport ‘Inrichting commissie Zorg en Veiligheid
Noord-Holland Noord – 95% versie’ is hiervan de opbrengst. Dit inrichtingsvoorstel staat op
de agenda van de Commissie van 11 september 2020. Aan de bestuurders wordt gevraagd
om hier al dan niet mee in te stemmen. Ter voorbereiding op deze commissievergadering
vond afstemming plaats met de twee betrokken burgemeester op 20 augustus 2020 en vindt
afstemming plaats in het Madivosa van 3 september 2020.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa Governance commissie Z&V
3b Inrichting Commissie Zorg en Veiligheid Noord-Holland Noord (95% versie)
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3c Verbinding in Zorg en Veiligheid
> Voorstel:
1. De missie van de commissie Zorg en Veiligheid aan te scherpen door inkorten en toevoegen
en beschrijven “snijvlak zorg en veiligheid”;
2. Doel en mandaat nader toelichten en beter beschrijven van de rollen en bevoegdheden;
3. Agenda aanvullen met in het voorstel genoemde onderwerpen;
4. Het afwegingskader aan te scherpen met benodigd proces (afbakening, ophalen opdracht,
juiste tafel)
5. De aansluiting bij het (sub)regionaal en lokaal niveau nader uit te werken in een
procesbeschrijving (hoe lopen de lijnen), en deze ter vaststelling voor te leggen aan alle
regiogemeenten.
Maatsch.opvang, beschermd wonen en verwarde personen dossierhouders al Mobayed, Wiersma-de Faria
4. Evaluatie pilot Uitstroom Bijzonder Doelgroepen
14:00 uur
In juli 2018 is de regionale pilot uitstroom bijzondere doelgroepen van start gegaan om de
uitstroom vanuit de intramurale voorzieningen te bevorderen. De pilot is een samenwerking
tussen de Westfriese gemeenten, woningcorporaties, GGD Hollands Noorden en zorgaanbieders
voor Maatschappelijke Opvang (MO), Beschermd Wonen (BW) en Jeugdzorg. Voor de uitvoering
van de pilot is een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen opgesteld. In de
overeenkomst staat opgenomen dat woningcorporaties op jaarbasis honderd woningen voor de
doelgroepen beschikbaar stellen naar rato van inwonertal van de gemeente(n) waar de
woningcorporatie actief in is. De pilot wordt begeleid/gemonitord door een (niet-bestuurlijke)
stuurgroep met daarin afgevaardigden van gemeenten vanuit wonen en zorg, zorgaanbieders en
woningcorporaties.
Op 31 december 2020 loopt de pilot af. In de samenwerkingsovereenkomst staat opgenomen dat
een halfjaar vóór het einde van de pilot wordt besloten of de pilot en onder welke voorwaarden
wordt voortgezet. In maart 2020 is daarom aan onderzoeks-/adviesbureau DSP – groep
Amsterdam gevraagd om de pilot inclusief samenwerkingsovereenkomst te evalueren
Stukken:
4a Voorstel Madivosa evaluatie pilot uitstroom
4b Evaluatie pilot uitstroom Westfriesland
4c Samenwerkingsovereenkomst uitstroom bijzondere doelgroepen Westfriesland
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de regionale pilot uitstroom bijzondere doelgroepen
en aanbevelingen en de voorlopige conceptsamenwerkingsovereenkomst.
2. Akkoord te gaan met dat de definitieve concept samenwerkingsovereenkomst in het
Madivosa van november geagendeerd wordt.
3. Voor te nemen om vanaf 2021 de regionale samenwerking in het kader van de pilot
uitstroom bijzondere doelgroepen om te zetten in een structurele samenwerking.
4. Kennis te nemen van het plan van aanpak dakloosheid in het Madivosa van oktober.
5. Kennis te nemen van het voornemen om de kosten voor implementatie voor te financieren
vanuit de decentralisatie-uitkering MO/BW.

Overig

5. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
14:30 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:
5a Memo Mededelingen 2 juli 2020
5b Kwartaalrapportage Verwijsindex NHN Q2 2020
5c Overzicht bestuurlijke dossierhouders Madivosa
> Voorstel: Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
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6. Sluiting.

14:45 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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