-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 3 september 2020
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), bij
agendapunt 1 dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), mw. K. al Mobayed, mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr.
W. Bijman (Koggenland), dhr. D. Kuipers en mw. J. Fit (Medemblik), dhr. R. Tesselaar en mw. R.
Wiersma-de Faria (Opmeer), mw. Y. Swiers en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 mw. A. Boelens (Hoorn), bij agendapunt 4 mw. M. Dieters en
mw. A. Boogaart (DSP-groep), mw. J. Bockma en mw. J. Arjaans (Hoorn) en bij agendapunt 5 mw.
H. Dekker (RadarAdvies)

Agenda
1. Opening
De voorzitter opent via Teams de vergadering.
In Opmeer heeft recent een bestuurswisseling plaatsgevonden. De voorzitter heet mw. Wiersma –
de Faria (Wmo, jeugdzorg, ouderenbeleid, gezondheids- en welzijnsbeleid,) en dhr. Tesselaar
(onderwijs, inclusie en werk, inkomen en participatie) van harte welkom in het Madivosa.
Subsidie aanvraag Provincie ‘Lekker blijven Wonen’
- Dhr. Luyckx informeert bij de bestuurders of zij akkoord zijn met het aanvragen van een
subsidie bij de provincie voor Lekker blijven Wonen en of de gemeenten dit project voor
2021 willen oppakken. De bestuurders zijn hierover al over geïnformeerd.
- Dit verzoek betreft in eerste instantie alleen instemming met de subsidieaanvraag.
Besluitvorming in het Madivosa over het project volgt op een later tijdstip.
Besluit:
- Na een korte ronde langs de bestuurders stelt de voorzitter vast dat de bestuurders de aanvraag
subsidie ondersteunen.
- Gezien het ontbreken van concrete resultaten in het verleden wordt voorgesteld om in de
daadwerkelijke besluitvorming de meetbare resultaten van 2020 en concrete voorwaarden voor
2021 mee te nemen.
- De bestuurders willen het project zeker nog een kans geven, maar er bestaat de mogelijkheid
dat gemeenten niet zullen deelnemen in 2021, Opmeer onder voorbehoud van de
bezuinigingsopgave.
Aan agendapunt 5 (Mededelingen) wordt op verzoek van de dossierhouders mw. Al Mobayed en
dhr. Tesselaar een presentatie over de nieuwe wet Inburgering toegevoegd. Dit in verband met een
regionale raadsledenbijeenkomst op 30 september a.s. Zij brengen graag de bestuurders op de
hoogte van de recente stand van zaken.
2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 2 juli 2020
2b Conceptverslag gezamenlijk Madivosa/VVRE 2 juli 2020
> Voorstel: vaststellen van het conceptverslag Madivosa 4 juni 2020
Opmerkingen:
Dhr. Te Grotenhuis meldt dat n.a.v. agendapunt 4 inburgering, hierover nog gesproken wordt en
een punt van aandacht is in de gemeente Drechterland.

Besluit:
- Het verslag Madivosa van 2 juli 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
- Het verslag Madivosa / VVRE van 2 juli 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Bestuurlijke vertegenwoordiging (boven)regionaal
Dossierhouders Van der Ven, Bijman
3. Inrichting commissie Zorg en Veiligheid Noord-Holland Noord
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)
3c Verbinding in Zorg en Veiligheid
> Voorstel:
Wethouders Bijman en Van der Ven ter besluitvorming van de inrichting van de Commissie Zorg en
Veiligheid de volgende punten mee te geven:
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.
Opmerkingen:
- Mw. Boelens geeft in een presentatie een toelichting op het voorstel en het rapport ‘Inrichting
Commissie Zorg en Veiligheid Noord-Holland Noord – 95% versie’ en de vijf belangrijkste pijlers
uit het voorstel. Het inrichtingsvoorstel staat op de agenda van de Commissie op 11 september.
Aan de bestuurders wordt gevraagd om hier al dan niet mee in te stemmen.
Ter voorbereiding op dit voorstel en de commissievergadering heeft ook afstemming
plaatsgevonden met de twee betrokken burgemeesters, dhr. Wortelboer en dhr. Nieuwenburg.
Belangrijkste pijlers zijn: voorgestelde missie, doel en mandaat van de commissie, de
focusagenda, afwegingskader en nieuwe agendapunten, en de inrichting van de aansluiting
(sub)regionaal en lokaal.
- Mw. Van der Ven benadrukt dat er met deze commissie een betere aansluiting gemaakt
kan worden met de lokale/(sub) regionale aansluiting Sociaal Domein met OOV, o.a. betreft Wet
verplichte GGZ, aanpak Verwarde personen en Jeugd, Alcohol & Drugs.
- Dhr. Bijman geeft nog aan deze 95% versie van het inrichtingsplan uitgaat van deelname van
één wethouder per subregio in de commissie. Dit is winst ten opzichte van de vorige versie.
- Dhr. Tesselaar uit zijn zorgen over de afstemming en aansluiting met OOV (Openbare Orde en
Veiligheid). In Opmeer is de ambtenaar OOV niet meegenomen. Dit heeft mogelijk gevolgen
voor afstemming in het college. Mw. Boelens geeft aan dat er wel afstemming heeft

plaatsgevonden met OOV in de regio, echter niet met alle gemeenten. Zij neemt de bij haar
bekende contacten hierin mee en zet het bericht door. Zo nodig vindt opschaling plaats richting
de afdelingshoofden Madivosa.
- Mw. Groot vindt het van belang dat er goed wordt gekeken welke portefeuilles het raakt en te
bepalen bij welke portefeuille het zwaartepunt moet liggen. Het moet helder zijn wie wat moet
doen.
- Mw. Fit vraagt naar de stand van zaken rondom de stuurgroep Jeugd, Alcohol en Drugs. De
commissie wordt formeel opdrachtgever met bovenregionale middelen, welke vervolgens
regionaal verdeeld worden.
Besluit:
- De voorzitter stelt vast dat de bestuurders zich kunnen vinden in het voorstel. De
dossierhouders dhr. Bijman en mw. Van der Ven nemen de punten in het voorstel en de
opmerkingen in dit Madivosa mee naar de komende commissievergadering. Dan volgt ook
de input van de andere twee subregio’s Kop van Noord-Holland en Alkmaar.
Maatsch.opvang, beschermd wonen en verwarde personen Dossierh. Al Mobayed, Wiersma-de Faria
4. Evaluatie Pilot Uitstroom Bijzondere Doelgroepen
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.
Opmerkingen:
- Mw. Dieters en dhr. Bogaart geven een presentatie over de evaluatie een toelichting op de
hun werkwijze, de wijze van afstemming, de belangrijkste bevindingen en hun aanbevelingen.
Belangrijkste aanbevelingen zijn vooralsnog vast te houden aan de gestelde target van 100
woningen per jaar (voortgang monitoren per half jaar) en het principe van voorkeursgemeenten
los te laten.
- Na een ronde langs de bestuurders kan worden vastgesteld dat een evenwichtige spreiding
in de regio verder onderzocht kan worden, onder voorbehoud van de volgende
aandachtspunten (hierin is de reactie van mw. Dieters en dhr. Boogaart ook meegenomen):

*
*
*
*
*

gemaakte prestatieafspraken met de woningcorporaties in de regio;
vraag ook de woningcorporaties om advies;
de woningschaarste in de sociale huur in het algemeen;
welke doelgroepen vallen hier mogelijk nog meer onder;
rekening houden met in de toekomst inzetten op korter verblijf, mogelijk meer
doelgroepen en de maatschappelijke verwachting dat de groep ook zonder uitbreiding van
doelgroepen groter zal worden, maak derhalve het gestelde target niet te snel kleiner;
* wat was de oorspronkelijke woongemeente en betrek dit ook bij de discussie;
* regio WF heeft landelijk gezien een ruime urgentieregeling, uitzoeken hoeveel mensen
behorende bij welke kwetsbare groep via deze regeling geplaatst zijn.
- In het gezamenlijk Madivosa/VVRE van december wordt de samenwerkingsovereenkomst
geagendeerd.
Dan is er ook gelegenheid adviezen en voorwaarden met elkaar te bespreken.
- In het gezamenlijk overleg moet de kernvraag zijn: geven de aanbevelingen en adviezen
aanleiding om de pilot uitstroom bijzondere doelgroepen om te zetten naar een
samenwerkingsovereenkomst?
Besluit:
- kennis genomen van de evaluatie pilot uitstroom bijzondere doelgroepen regio Westfriesland.
- De overeenkomst wordt geagendeerd in het gezamenlijk Madivosa/VVRE van 3 december
2020.

Overig
5. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
Tijdens dit agendapunt is er gelegenheid voor leden van het 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 3 september 2020
5b Kwartaalrapportage Verwijsindex NHN Q2 2020
5c Overzicht bestuurlijke dossierhouders Madivosa
> Voorstel: Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen
Opmerkingen:
- Mandaat ondertekenen convenant ‘samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg’
* Mw. Al Mobayed ondertekent namens het Madivosa het convenant. Het convenant is
besproken en akkoord bevonden in het Madivosa van 2 juli 2020
-

Plan van aanpak ‘Bestrijding dak- en thuisloosheid in Westfriesland, extra inzet’
* Het plan van aanpak wordt ter kennisname geagendeerd voor het Madivosa van 1 oktober
a.s.
* Het Rijk stelt in de jaren 2020 en 2021 eenmalig 200 miljoen extra beschikbaar naar
aanleiding van cijfers CBS. Hoorn heeft als centrumgemeente een plan van
aanpak voor deze extra middelen ingediend. De deadline was 1 september. In verband met
het zomerreces en de strakke deadline was afstemming in het Madivosa/VVRE vooraf niet
mogelijk.
* Als (een deel van) de aanvraag wordt gehonoreerd, worden de middelen uitgekeerd via de
decentralisatie-uitkering.
* De dossierhouders zullen de collega’s via het secretariaat nader informeren over de inhoud
van het plan van aanpak.

-

Nieuwe Wet inburgering (toegevoegde presentatie, zie ook agendapunt 1)
* Dit onderwerp is op verzoek van de dossierhouders toegevoegd aan de agenda.
Op 30 september a.s. staat dit onderwerp op de agenda van de regionale
raadsledenbijeenkomst. Voor het juiste proces worden de portefeuillehouders Madivosa

geïnformeerd over wat in de raadsledenbijeenkomst naar voren gebracht wordt.
* Mw. Dekker geeft een toelichting op de presentatie voor de regionale raadsledenbijeenkomst.
Deze omvat een uitleg over het nieuwe stelsel, de planning en ter voorbereiding worden de
raadsleden gevraagd een enquête in te vullen.
* De link naar de enquête vragen wordt verzonden aan de Madivosa bestuurders en is ook
toegevoegd aan het verslag: https://nl.surveymonkey.com/r/PFHMD7J
* Mw. Groot is verheugd met deze aanpak; goed om de raadsleden actief mee te nemen.
* Dhr. Kuipers attendeert de dossierhouders op de Vrijwilligerscentrale. Zij zijn ook betrokken
bij deze groep, vooral voor maatschappelijke ondersteuning.
Mw. Dekker geeft aan dat voor de lokale binding de Vrijwilligerscentrale inmiddels al
onderdeel zijn van de planning voor gesprekken die gevoerd gaan worden.
-

Iron Man
* Mw. Fit praat de bestuurders bij over de laatste ontwikkelingen rondom het sportevenement
Iron Man 2-4 oktober a.s.

-

Vergadering Madivosa 5 november 2020
* In verband met een begrotingsbehandeling heeft Medemblik verzocht deze vergadering te
verplaatsen. Uit navraag blijkt dat dit agendatechnisch niet mogelijk is.
Medemblik zal niet vertegenwoordigd zijn in deze vergadering. De reactie van
Medemblik op de geagendeerde voorstellen wordt aan de voorzitter gemeld.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af.
De volgende Madivosa vergadering is op 1 oktober a.s.

