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Hoorn, 22 oktober 2020
Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
5 november 2020. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus vindt het overleg
door middel van videobellen met Microsoft Teams plaats van 14:00 tot 16:00 uur.

Agenda
1. Opening

14:00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 1 oktober 2020
2b Conceptverslag Madivosa/VVRE 1 oktober 2020

14:05 uur

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

Maatschappelijk Opvang, Beschermd wonen en

dossierhouders al Mobayed, Wiersma–de Faria

Verwarde personen (Kwetsbare inwoners)
3. Bekostiging RCO de Hoofdzaak 2020 en 2021
14.10 uur
RCO de Hoofdzaak is de regionale cliënten belangenorganisatie voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid in de regio Westfriesland. RCO de Hoofdzaak heeft een belangrijke rol in de
uitvoering van de preventieve onderdelen vanuit de toekomstvisie kwetsbare inwoners. In 2019
heeft RCO de Hoofdzaak op verzoek van de Westfriese gemeenten een regionale
subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 2020. Door de regionale aanvraag wordt de inzet van
RCO de Hoofdzaak efficiënt gekoppeld aan de uitvoering van de toekomstvisie kwetsbare
inwoners en wordt deze regionaal gecoördineerd. RCO de Hoofdzaak heeft voor het jaar 2021
eveneens een regionale subsidieaanvraag ingediend. Niet iedere gemeente heeft voldoende
financiële middelen in de begroting van 2021 opgenomen om de inzet van RCO de Hoofdzaak te
kunnen bekostigen. Hiermee komt zowel de regionale samenwerking m.b.t. de toekomstvisie
kwetsbare inwoners als de preventieve dienstverlening voor inwoners met een psychische
kwetsbaarheid in het gedrang. Om dit te voorkomen is er een alternatief scenario opgesteld.
Pact ambitie is dat de regio Westfriesland een gezonde en inclusieve regio wil zijn waarin
iedereen mee doet en waarin (kwetsbare) inwoners een passend zorgaanbod krijgen
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Stukken:
3 Voorstel Madivosa Bekostiging RCO de Hoofdzaak
> Voorstel:
In te stemmen met het scenario de herstelgerichte dienstverlening van RCO de Hoofdzaak t.b.v.
psychisch kwetsbare inwoners in 2020 en 2021 gedeeltelijk te bekostigen uit het regionale
budget MO/Vb/OGGz/BW.

4. Projectopdracht Doordecentralisatie BW MO en stand van zaken
14:40 uur
project kwetsbare inwoners
Sinds 2018 werken de Westfriese gemeenten samen vanuit het regionaal beleidskader ‘Herstel
en Participatie: toekomstvisie Kwetsbare Inwoners 2018- 2023’. Er vindt echter een landelijke
herverdeling van rijksbijdragen voor de Wmo-ondersteuning aan deze (psychisch) kwetsbare
inwoners plaats. Dit start met de doordecentralisatie van de middelen voor Beschermd Wonen
van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. De doordecentralisatie zal in 2022 gefaseerd
worden ingezet vanuit het Rijk. Om op tijd voorbereid te zijn hebben de Westfriese gemeenten
een integraal advies laten opstellen over hoe de toekomstige samenwerking er uit moeten komen
te zien. Daarop voortbouwend is in het voorjaar van 2020 een projectopdracht opgesteld en
hebben de gemeenten besloten tot het aanstellen van een projectleider Doordecentralisatie BW
MO, die de voorbereidingen voor de doordecentralisatie gaat begeleiden. In het Pact staat dat de
de regio een gezonde en inclusieve regio zijn waarin iedereen mee doet en waarin inwoners een
passend zorgaanbod en woonplek krijgen. Hiertoe werkt de regio de komende jaren onder meer
samen op het gebied van specialistische jeugdhulp, schuldhulpverlening, laaggeletterdheid,
inburgering, een ontwikkel- en inclusieagenda onderwijs en jeugdhulp, een plan ‘in control of
alcohol’ en een aanpak voor kwetsbare personen.
Stukken:
4a Voorstel Madivosa projectopdracht en raadsinformatiebrief
4b Projectopdracht doordecentralisatie BW MO
4c Regionale raadsinformatiebrief stand van zaken Kwetsbare Inwoners
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de projectopdracht Doordecentralisatie BW MO
2. In te stemmen met het versturen van een brief aan de Westfriese gemeenteraden met stand
van zaken regionaal project Kwetsbare Inwoners
3. In te stemmen met een brede bestuurlijke bijeenkomst op 10 december 2020 over het thema
Kwetsbare Inwoners

Overig

5. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
15:10 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:
Geen. Er zijn geen binnengekomen stukken.
> Voorstel:
1. Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
6. Sluiting.

16:00 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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