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 4 juni 2020
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis en bij agendapunt 5 dhr. M. Pijl
(Drechterland), dhr. D. Luyckx (Enkhuizen), mw. K. al Mobayed, mw. M. van der Ven en bij agendapunt 3 dhr. S.
Bashara (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. D. Kuipers (Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), mw. L.
Groot (Stede Broec), mw. Y. Swiers en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 mw. J. Harms (Horizon, programmamanager VSV), bij agendapunt 4 mw. J. van
Leeuwen, dhr. R. Vos (Hoorn) en mw. S. Evers (SED-gemeenten), bij agendapunt 5 mw. H. Dekker (Hoorn,
projectleider), mw. D. de Boer en mw. P. Tel (WerkSaam Westfriesland), bij agendapunt 6 dhr. J. Zwaan (Medemblik)
Verhinderd: mw. J. Fit (Medemblik)

Agenda
1. Opening
De voorzitter opent via Teams de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 2 april 2020
2b Conceptverslag Madivosa/VVRE 2 april 2020
> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 2 april 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 2 april 2020
Opmerkingen:
- Conceptverslag Madivosa 2 april 2020:
* N.a.v. agendapunt 4 (Kansrijke Start / Nu Niet Zwanger): dit onderwerp is niet gerelateerd aan het thema
(Boven)regionale Specialistische Jeugdhulpverlening, graag plaatsen onder Volksgezondheid of Overig.
* N.a.v. agendapunt 7 (Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag) over
Onafhankelijke Cliëntondersteuning:
In verband met het ontbreken van ambtelijke capaciteit heeft Drechterland besloten niet aan te sluiten bij het
onderzoek van Movisie (Koplopersproject).
Daklozenopvang
Mw. Al Mobayed informeert de Madivosa bestuurders over de laatste stand van zaken.
- Hierna worden beide verslagen zonder verdere wijzigingen vastgesteld.

(Passend) Onderwijs

Dossierhouders Kuipers, Bashara

3. Regionaal Programma VSV/JIKP
De regio Westfriesland werkt samen met de regio Noord-Kennemerland aan het terugdringen van voortijdig
schoolverlaten (VSV) en het begeleiden van jongeren die zonder startkwalificatie van school gaan en de
arbeidsmarkt betreden (Jongeren In een Kwetsbare Positie). Deze taak is bij wet opgedragen aan de
contactgemeenten van de verschillende RMC-regio’s (in Westfriesland dus aan Hoorn, in Noord-Kennemerland aan
Alkmaar). De gemeenten moeten in samenspraak met de scholen in de regio (MBO, Voortgezet Onderwijs,
Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs) een plan maken en kunnen dit iedere vier jaar indienen.
Het nieuwe programma voor de jaren 2021-2024 heeft de titel meegekregen ‘Jij telt mee!’.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa VSV
3b Regionaal Programma VSV/JIKP 2021-2024

> Voorstel:

Kennis te nemen van het Regionaal Programma VSV/JKIP 2021-2024 en het te onderschrijven.

Opmerkingen:
- Mw. Harms, programmamanager VSV, is aanwezig voor een korte presentatie en toelichting op het voorstel en
het Regionaal Programma. Zij informeert de bestuurders over de resultaten van de afgelopen vier jaar, de
diverse oorzaken van schooluitval, de ontwikkelingen (zorg, arbeid en onderwijs) en de visie, ambitie en
doelstellingen voor de jaren 2021-2024. Ook geeft zij nadere uitleg over de programmalijnen, de
programmastructuur, de financiën en het vervolgproces. Het Regionale Programma wordt eind juni na akkoord
Van het Bestuurlijk Overleg VSV WF ter besluitvorming voorgelegd aan het college van Hoorn.
- In antwoord op een vraag over RPA NHN geeft mw. Harms aan dat zij betrokken zijn bij de
programmalijn 2 (begeleiden van jongeren die geen startkwalificatie halen en/of die niet meer staan
ingeschreven op een school). Ook is het RPA vertegenwoordigd in de regiegroepen en vindt er regelmatig
overleg plaats. Het is van belang om dubbelingen te voorkomen en de krachten te bundelen, ook als het gaat om
budgettaire vraagstukken.
- Mw. Al Mobayed pleit voor maatwerk, bijvoorbeeld als het gaat over de uitval van anderstaligen,
stagemogelijkheden of andere individuele oplossingen. Als opschaling nodig is, verzoekt zij contact op te nemen
met de bestuurder van de betreffende gemeente.
- Dhr. Luyckx uit zijn zorgen over het volgen van de jongeren. Dit stopt na de leeftijd van 23 jaar, ook als er op
dat moment nog geen sprake is van een startkwalificatie of werk.
- De voorzitter constateert dat het Madivosa onder voorbehoud van de gemaakte opmerkingen het Regionaal
Programma kan onderschrijven. Hij dankt mw. Harms voor de heldere uiteenzetting.

(Boven)Regionale Specialistische Jeugdhulp

dossierhouders Groot, Kuipers, Van der Ven

4. Vaststellen van de aangepaste Samenwerkingsafspraken van Westfriesland met de Raad voor de
Kinderbescherming en de GI’s
Op basis van de Jeugdwet is de gemeente vanaf 1 januari 2015 verplicht samenwerkingsafspraken te maken met
de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en gecontracteerde gecertificeerde instellingen (GI). De GI’s voeren
jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit, bieden dus jeugdzorg in gedwongen kader. Voor een
goede aansluiting tussen vrijwillig en gedwongen kader is ook de samenwerking tussen de lokale teams van de
gemeenten en de gecertificeerde instellingen van belang. Heldere afspraken over op- en afschaling, over de
informatie die overgedragen wordt en over de verschillende verantwoordelijkheden zijn van belang voor
continuïteit in de zorg voor cliënten. Om die reden is in de Jeugdwet opgenomen dat gemeenten ook deze
afspraken maken. We hadden in Westfriesland vastgestelde samenwerkingsafspraken in het
Samenwerkingsprotocol (terughoudend waar kan, tijdig doorpakken waar nodig) met de RvdK en de GI’s.
Daarnaast hadden de gemeenten werkafspraken met de gecertificeerde instellingen binnen de Jeugdzorgregio
(Westfriesland) inclusief een calamiteitenprotocol.
In overleg met de betrokken partijen, de beleidsmedewerkers Jeugdhulp en de managers van de gebiedsteams
zijn de samenwerkingsafspraken aangepast.
Stukken:
4a Voorstel Madivosa Samenwerkingsafspraken
4b Samenwerkingsprotocol RvdK + GI’s
> Voorstel:
1. Het Samenwerkingsprotocol 2020 ‘Terughoudend waar kan, tijdig doorpakken waar nodig’ vast te stellen
2. De bestuurlijke dossierhouder M. van der Ven te volmachtigen om de Samenwerkingsafspraken namens
Westfriesland te ondertekenen.
Opmerkingen:
- Mw. Van der Ven leidt het agendapunt in. De nieuwe samenwerkingsafspraken betreffen een update op basis
van ervaringen in de afgelopen jaren. Het doel is te komen tot kortere lijnen en continuïteit in afspraken zowel
ambtelijk als bestuurlijk. De verbetering zit in een meer heldere beschrijving van de samenwerkingsafspraken
met duidelijkere taken en rollen van betrokken partijen en een duidelijke route van vrijwillige hulpverlening naar
gedwongen kader. Ook de AVG, de afspraken binnen het Schakeloverleg en de borging van de toetsende taak
van de RvdK zijn meegenomen.
- Het Madivosa stemt in met de Samenwerkingsprotocol 2020 en volmachtigt mw. Van der Ven om de
Samenwerkingsafspraken namens Westfriesland te ondertekenen.

Migratie (vergunninghouders, werk/participatie, zorg)

dossierhouders Tesselaar, Al Mobayed

5. Veranderopgave inburgering
De zeven gemeenten in Westfriesland zijn een gezamenlijke voorbereidingstraject gestart op de Nieuwe wet
Inburgering, ook wel Veranderopgave Inburgering (VOI) genoemd. Hiervoor is door de zeven gemeenten de
projectopdracht VOI geschreven. Deze heeft u in het Madivosa van 2 april vastgesteld.
In deze memo wordt het Madivosa geïnformeerd over de stand van zaken en het verdere proces met als
onderwerpen: wet half jaar uitgesteld, pilot brede intake & pip, bouwstenen regionaal beleidskader
(processtappen), totstandkoming beleidsuitgangspunten, overwegingen regionale projectgroep, advies regionale
projectgroep en planning besluitvorming.
Een van deze voorbereidingen op de nieuwe wet is de uitvoering van de pilot brede intake en Plan Inburgering en
Participatie (PIP). Deze pilot is onderdeel van het pilotprogramma van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en is bedoeld om ervaring op te doen met nieuwe Wet inburgering. WerkSaam Westfriesland
voert deze pilot, in opdracht van de zeven Westfriese gemeenten, uit en doen ervaring op met het afnemen van
de brede intake bij vergunninghouders en het opstellen van een PIP.
Stukken:
5a Voorstel Madivosa beleidsuitgangspunten
5b Startnotitie regionale beleidsuitgangspunten Westfriesland
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van presentatie van WerkSaam Westfriesland over de stand van zaken pilot brede intake &
PIP
2. In te stemmen met de regionale beleidsuitgangspunten voor de nieuwe Wet Inburgering.
Opmerkingen:
- Dhr. Tesselaar geeft een korte toelichting op het voorstel. De projectgroep ligt op schema, wil graag door met de
uitvoering, echter de ingangsdatum van de wet is uitgesteld tot 1 juli 2021. Vandaar vandaag alleen een stand
van zaken van de pilot brede intake & PIP, gepresenteerd door WerkSaam en het vaststellen van de regionale
beleidsuitgangspunten. Deze vormen de bouwstenen in de verdere voorbereiding.
- Mw. Dekker presenteert kort de regionale beleidsuitgangspunten, de landelijke stand van zaken en het
vervolgproces. In het volgende Madivosa zullen de diverse uitvoeringsscenario’s aan bod komen.
- Mw. De Boer informeert de bestuurders via een infographic over de pilot brede intake. Er hebben inmiddels 17
intakes plaatsgevonden. Door de maatregelen rondom het Corona virus vinden er nu geen intakes plaats.
- Mw. Tel presenteert kort het proces van PIP. Elke statushouder wordt gekoppeld aan een gemeente. Het eerste
gesprek is laagdrempelig (waar gaan ze wonen, wat is er te doen in de gemeente etc.), vervolgens wordt een
assessment leefgebieden ingevuld en een PIP opgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een ‘roadmap’ per
gemeente om nog beter een beeld te kunnen schetsen van de gemeente waarin zij zullen gaan wonen.
- Dhr. Pijl is benieuwd naar de verbinding AZC/regionaal/lokaal.
- Dhr. Tesselaar geeft aan dat deze nog nader uitgewerkt wordt bij de regionale beleidsuitgangspunten. De pilot is
bedoel om van elkaar te leren. Ook nu de wet is uitgesteld, is er meer tijd om ervaringen op te doen en zo een
goede verbinding te leggen naar het lokale.
- Dhr. Luyckx vindt een regionale aanpak noodzakelijk, maar de lokale inbedding mag niet op de achtergrond
verdwijnen. Ook moet de projectgroep scherp zijn op zo min mogelijk marktwerking.
- Dhr. Pijl acht het van belang dat het beschikbaar gestelde budget door het Rijk niet overschreden wordt. Ook
moet een deel van dit budget beschikbaar blijven voor lokale activiteiten. En moet het systeem regelmatig
getoetst worden; hoe gaat het met de mensen en zijn ze goed geïntegreerd?
In het voorstel naar de raad over de regionale beleidsuitgangspunten moet het ‘wat’ (wat willen we bereiken)
goed naar voren komen, daarna pas de uitvoeringsvragen.
- De voorzitter stelt vast dat het Madivosa kan instemmen met het voorstel, met inachtneming van de gemaakte
opmerkingen.

Overig
6. 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:
6a Memo Mededelingen 4 juni 2020
6b Kwartaalrapportages Verwijsindex
6c Verslag bestuurlijk overleg VSV
> Voorstel:

Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen

Opmerkingen:
- Regionaal inkoopbureau
* Dhr. Zwaan is als ambtelijk opdrachtgever aangeschoven om de Madivosa bestuurders te informeren over de
recente ontwikkelingen Regionaal Inkoopbureau (ICM). Momenteel is er een DVO tussen Hoorn en de andere
gemeenten, in ieder geval tot 1 januari 2021. Dhr. Zwaan verwacht echter voor 1 september te kunnen starten
met het ICMT, onder voorbehoud van de aanstelling van een programmamanager, dan kan worden
doorgegaan met de verdere inrichting. Na 1 juli is daar meer over bekend. Dhr. Zwaan meldt dat hij de
gemeensecretarissen heeft geïnformeerd over het besluit om de externe krachten die we nu inhuren,
vooruitlopend op de vorming van het ICMT, voor wat langere tijd in te huren. Dit om de nieuwe
netwerkmanager de tijd te geven zich in te werken en zijn/haar team te werven en samen te stellen. Deze
oplossing kost extra geld (60K), maar zorgt voor continuïteit en de benodigde bezetting om het de nieuwe
inkoopmethodiek te ondersteunen.

-

-

-

* Dhr. Bijman is verheugd met de ontwikkelingen maar vindt wel dat het lang stil is gebleven.
* Dhr. Luyckx refereert aan de eerder in het Madivosa afgesproken startdatum 1 april 2020.
Kwartaalrapportage Verwijsindex
Verwijsindex is nu Vroeg Samenwerken in NH (VIN). Dhr. Bijman hoopt dat dit het gebruik zal vergroten.
Evaluatie Horizon
Inmiddels is deze in alle colleges aan de orde geweest. Mw. Van der Ven geeft een nadere uitleg.
Mw. Van de Ven meldt dat in Alkmaar een motie is ingediend ‘Minder is Meer integrale jeugdzorg moet
van twee kanten komen’. In bovenregionaal verband wordt op dit moment gewerkt aan een antwoord op deze
motie voor alle 18 gemeenten.
Mw. Al Mobayed informeert de bestuurders over haar recente toetreding tot de VNG-commissie Participatie,
Schuldhulpverlening en Integratie. Zij vertegenwoordigt hierin ook de regio.
Met betrekking tot het Ouderennetwerk wordt gevraagd of het de bedoeling is dat dit een speciaal adviesorgaan
Wordt en of dit met alle portefeuillehouders is. Niet alle leden van het Madivosa blijken hierbij te zijn
aangehaakt. Nagevraagd wordt wanneer het overleg is.
Dhr. Kuipers attendeert de andere bestuurders op een mogelijke herverdeling van het budget sociaal domein. Hij
roept op tot een gezamenlijke Westfriese reactie richting de VNG, zodra hier meer duidelijkheid over is.
Mw. Van de Ven informeert de bestuurders desgevraagd over de voortgang van de Werkgroep Jeugd, Alcohol en
Drugs.

7. Sluiting
Het volgende Madivosa vindt plaats op 2 juli 2020.

