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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
4 maart 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 15:00 uur.

Agenda
1. Opening

13:00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 4 februari 2021

13:05 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag 4 februari 2021

Gezamenlijke werkwijze inburgering
dossierhouders Tesselaar en Al Mobayed
(veranderopgave Wet inburgering)
3. Inkoopstrategie Veranderopgave Inburgering
13:10 uur
De zeven gemeenten in Westfriesland zijn een gezamenlijk voorbereidingstraject gestart voor de
Nieuwe Wet Inburgering die naar verwachting in gaat per 1 januari 2022. Hiervoor is in oktober
2020 in het Madivosa gevraagd het regionale beleidskader ‘Ingeburgerd: op eigen kracht
participeren’ vast te stellen. Het beleidskader is in december 2020 door alle zeven Westfriese
gemeenteraden vastgesteld. De regionale inkoopstrategie is een eerste stap in het geven van
uitvoering aan het regionale beleidskader. De beleidsuitgangspunten en de doelstellingen in dit
beleidskader zijn kwalitatief leidend bij de inkoop. Een onderdeel van de nieuwe wet inburgering
is dat gemeenten leerroutes moeten aanbieden aan de inburgeraar. Dit zijn leerroutes op het
gebied van taal, onderwijs en participatie
De gezamenlijke werkwijze inburgering is onderdeel van het pact van Westfriesland. Daarin is als
beoogd (eind)resultaat genoemd: een kwalitatief passende leer-/werk route voor inburgeraars.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa inkoopstrategie inburgering
3b Inkoopstrategie leerroutes

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

2/3

> Voorstel:
1. In te stemmen met de regionale inkoop van leerroutes in het kader van de nieuwe wet
inburgering en de voorgestelde inkoopstrategie.

(Boven)regionale Specialistische Jeugdhulp

dossierhouders Kuipers, Van der Ven en Groot

4. Bestuursopdracht JeugdzorgPlus 2023
13:30 uur
De bestuursopdracht is opgesteld met als doel om de instemming van de achttien gemeenten op
te halen voor een gezamenlijk verwervingstraject voor de JeugdzorgPlus. Op grond van deze
vastgestelde opdracht kan de projectorganisatie ingericht worden en kan de uitvoering starten.
Bestuurders uit de bovenregionale stuurgroep hebben aangegeven de gemeenteraden goed te
willen informeren in dit traject en hen te betrekken bij de visieontwikkeling. Bestuurlijk is
voorgesteld om hiervoor in het voorjaar een werkconferentie te organiseren. Om deze planning
te kunnen halen is een spoedige start noodzakelijk.
Ambitie uit het Pact thema Sociaal Domein: De regio wil een gezonde en inclusieve regio
zijn waarin iedereen mee doet en waarin (kwetsbare) inwoners een passend zorgaanbod en
woonplek krijgen.
Stukken:
4a Voorstel Madivosa JeugdzorgPlus
4b Bijlage 1 Bestuursopdracht verwervingstraject JeugdzorgPlus 2023 ev
4c Bijlage 2 Projectorganisatie verwervingstraject JeugdzorgPlus
4d Bijlage 3 Communicatiestrategie verwervingstraject JeugdzorgPlus 2023
4e Bijlage 4 Planning verwervingstraject JeugdzorgPlus 2023
4f Verdeling kosten over NHN gemeenten
> Voorstel:
1. In te stemmen met de bestuursopdracht verwervingstraject JeugdzorgPlus 2023 en verder
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 75.000,- voor de
uitvoeringskosten van het verwervingstraject. Deze wordt naar rato op inwonersaantal
verdeeld onder de 18 gemeenten
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van 2 uur per week ambtelijke capaciteit
communicatie. Dit naast de al beschikbaar gestelde 10 uur per week beleidscapaciteit.
4. Na bespreking in de 3 regio’s een raadsinformatiebrief op te stellen om de raden te
informeren over de vastgestelde bestuursopdracht.
dossierhouders Van der Ven, Luyckx, Bijman en Kuipers

Inkoop

5. Continuering ondersteuningsmaatregelen en borging rechtmatigheid
14:00 uur
corona maatregelen
Continuering ondersteuningsmaatregelen
Alle gecontracteerde zorgaanbieders van de regio Westfriesland hebben omstreeks 20 mei 2020
van de colleges een brief ontvangen waarin de ondersteuningsmaatregelen staan benoemd ten
gevolge van de coronacrisis. Aangezien de coronacrisis nog steeds actueel is, hebben het Rijk en
de VNG gemeenten opgeroepen om de ondersteuningsmaatregelen te verlengen tot 1 januari
2022.
Borging rechtmatigheid
Als gevolg van de afgegeven maatregelen tijdens de coronacrisis verloopt de levering van zorg
en ondersteuning in het kader van de Wmo en Jeugdhulp anders dan waarvan werd uitgegaan in
de regelgeving en afgesloten raamovereenkomsten met zorgaanbieders. Het is raadzaam om
middels een addendum aanvullende afspraken te maken met gecontracteerde zorgaanbieders,
zodat de rechtmatigheid kan worden geborgd.
Stukken:
5a Voorstel Madivosa rechtmatigheid en verlenging maatregelen
5b memo WF continuering ondersteuningsmaatregelen Covid19
5c Bijlage verlenging maatregelen omzetverlies per gemeente
5d Memo rechtmatigheid definitief 2021
> Voorstel:
1. In te stemmen met de memo continuering ondersteuningsmaatregelen en in te stemmen
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met het voorgestelde advies (bijlage 1);
2. In te stemmen met de memo borging rechtmatigheid en te kiezen voor het opstellen van
een addendum (bijlage 2);
3. In te stemmen met de inzet van het addendum;
4. De burgemeester machtigt de wethouder M. van der Ven (gemeente Hoorn) om het
addendum namens de regiogemeenten te ondertekenen (conform artikel 171 lid 2
Gemeentewet).

Overig

6. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
14:25 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:
6 Memo Mededelingen 4 maart 2021
> Voorstel:
Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.

7. Sluiting.

15:00 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

