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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
4 februari 2021. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus vindt het overleg door
middel van videobellen met Microsoft Teams plaats van 13:00 tot 15:15 uur.

Agenda
1. Opening

13:00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 3 december 2020
2b Conceptverslag Madivosa/VVRE 3 december 2020

13:05 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 3 december 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 3 december 2020

(Passend) Onderwijs – Sociaal Domein

dossierhouders Bashara en Kuipers

3. Onderwijs/Zorg arrangementen
13:10 uur
Landelijk is er veel aandacht voor de aansluiting onderwijs en jeugdhulp vanuit het kabinet en de
coalitie onderwijs-zorg-jeugd. Ook in Westfriesland hebben wij kunnen constateren dat de
aansluiting van de jeugdhulp op de ondersteuning vanuit het onderwijs niet optimaal is. Dit
levert veel onduidelijkheid op voor de uitvoering op het gebied van taken, rollen en
verantwoordelijkheden. De zeven Westfriese gemeenten hebben daarom in afstemming met de
samenwerkingsverband West-Friesland (primair en voortgezet onderwijs) in 2019 een
beleidskader uitgewerkt voor het combineren en op elkaar afstemmen van onderwijs en
jeugdhulp.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa Onderwijszorgarrangementen
3b Van handreiking OZA tot perspectieftafel
3c Handreiking en afwegingskader Onderwijszorgarrangementen Westfriesland
3d Convenant Privacy Onderwijszorg
3e Implementatieplan Handreiking Onderwijszorgarrangementen Westfriesland
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> Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het afwegingskader en de handreiking onderwijs/zorgarrangementen,
met daarbij inbegrepen de doorbraakaanpak en het implementatieplan;
2. Akkoord te gaan met het convenant Privacy samenwerking onderwijs, gemeenten en
jeugdhulp.
dossierhouders Groot en Al Mobayed

Armoede en Participatie

4. Westfriese aanpak laaggeletterdheid
13.35 uur
Voor de periode 1 februari 2020 – 1 februari 2021 hebben de Westfriese gemeenten subsidie
ontvangen van het Rijk voor de inzet van een programmamanager Westfriese aanpak
laaggeletterdheid. Op 5 december 2019 heeft het Madivosa de opdracht van de
programmamanager vastgesteld. In juli en september 2020 is het Madivosa meegenomen in de
stand van zaken van het proces om te komen tot een regionale aanpak laaggeletterdheid waarbij
gemeenten regie hebben. Hierbij zijn bestuurlijke speerpunten benoemd die terug te zien
moeten zijn in de uiteindelijke beleidsnotitie. Nu het eind van de subsidieperiode in zicht is, willen
wij u met een presentatie informeren over de stand van zaken, planning en afronding.
De aanpak van laaggeletterdheid is onderdeel van het uitvoeringsprogramma “Arbeidsmarkt en
Onderwijs” binnen het Pact van Westfriesland 7.1
Stukken:
4 Voorstel Madivosa Westfriese aanpak laaggeletterdheid
> Voorstel:
Kennis te nemen van de presentatie met daarin de stand van zaken Westfriese aanpak
laaggeletterdheid en de opdracht van de programmamanager af te ronden.
dossierhouders Van der Ven en Kuipers

Bovenregionaal

5. Samenwerkingsagenda gemeenten - VGZ
14:00 uur
In de zomer van 2019 is door VNG, ZN en het ministerie van VWS uitgesproken dat er op de
niveaus van de zorgkantoren (in ons geval NHN) een samenwerkingsagenda tussen gemeenten
en zorgverzekeraar/-kantoor vormgegeven moet worden. VNG en ZN zien toe op de voortgang
en kwaliteit van de samenwerking. De samenwerkingsagenda moet ingaan op 3 thema’s:
preventie, GGZ en ouderenzorg. Aan de hand van regiobeelden met cijfers en signalen en
inhoudelijke gesprekken zijn knelpunten, kansen en opgaven geïnventariseerd op het snijvlak van
de gezamenlijke domeinen (Wlz, Zvw, Wmo, Jeugdwet). Dit ligt nu voor samen met het
voorgestelde proces om de samenwerkingsagenda te kunnen vervolledigen. Deze stap is/wordt
ook in de 2 andere regio’s gezet.
In eerste instantie draagt deze samenwerkingsagenda bij aan het thema Sociaal in het Pact van
Westfriesland, maar het heeft meer raakvlakken, bijvoorbeeld ook met wonen, onderwijs en
demografie.
Stukken:
5a Voorstel Madivosa Samenwerkingsagenda VGZ
5b Notitie Regionale samenwerkingsagenda NHN (bestuurlijk)
5c Regionale opgaven NHN
5d Regiobeeld NHN - gemeenten (incl. subregio's en input wijkteams)
5e Regiobeeld Noord-Holland Noord
5f Samenvatting regiovisie NHN
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de concept regionale opgavenlijst en de bijbehorende bijlagen.
2. In te stemmen met het vervolgproces op bovenregionaal niveau.
3. In de samenwerkingsagenda de bovenregionale kaders en uitgangspunten op te laten
nemen, maar te streven naar regionale en lokale invulling.
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Maatschappelijk opvang, Beschermd wonen en Verwarde personen (Kwetsbare inwoners)
dossierhouders Al Mobayed en Wiersma- de Faria
6. Regionale rapportage kwetsbare inwoners en raadsbrief
14:30 uur
Jaarrapportage Kwetsbare Inwoners 2020
In het gemeentelijk convenant ‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg in
Westfriesland’ zijn de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen de Westfriese gemeenten
vastgelegd. Daarin is afgesproken dat regionaal bestuurlijke afstemming plaatsvindt binnen het
pho Madivosa. Tweemaal per jaar wordt u over de voortgang op dit strategisch agendapunt
geïnformeerd.
Regionale raadsinformatiebrief
De doordecentralisatie van de middelen voor Beschermd Wonen start per 2022. In opdracht van
de VNG en het ministerie van VWS heeft bureau HHM in beeld gebracht hoe het in de regio’s
voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang staat met de regionale samenwerking en de
voorbereiding op de doordecentralisatie MO-BW. Dit heeft voor alle regio’s in ons land een
regiobeeld opgeleverd.
Een van de thema’s binnen het Pact van Westfriesland is het sociaal domein. Deze rapportage en
raadsinformatiebrief vallen onder actiepunt 1 van dit thema: uitvoering regionale visie
(psychisch) kwetsbare inwoners.
Stukken:
6a Voorstel Madivosa rapportage kwetsbare inwoners en raadsbrief
6b Regionale rapportage 2020 Kwetsbare inwoners
6c Raadsbrief stand van het land doordecentralisatie
6d Stand van het land - Regiobeeld Westfriesland
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de regionale rapportage kwetsbare inwoners (MO-Vb-OGGz en BW)
2020
2. In te stemmen met het versturen van een raadsinformatiebrief aan de 7 Westfriese
gemeenteraden over de stand van het land: doordecentralisatie MO-BW.

Overig

7. 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.
- Kennismaking nieuwe manager ICMT, Martine Sonneveld
- Rabobank lesprogramma JONG
Stukken:
7 Memo Mededelingen 4 februari 2021
> Voorstel:
Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.

8. Sluiting.

15:15 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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