-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 5 november 2020
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. D.
Luyckx (Enkhuizen), mw. M. van der Ven en mw. K. Al Mobayed (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. P. van den Berge (Hoorn), bij agendapunt 4 mw. R.
Bruin en mw. D. van Diepen (Hoorn) en mw. T. den Hollander (Opmeer)
Verhinderd: mw. R. Wiersma-de Faria (Opmeer)

Agenda
1. Opening
De voorzitter opent via Teams de vergadering.
De voorzitter meldt dat het Uitvoeringsplan Pact van Westfriesland is vastgesteld in de raden van
de zeven Westfriese gemeenten. Inhoudelijk blijven de bestuurlijke overleggen Madivosa en VVRE
aan het stuur. Het Uitvoeringsplan wordt op 10 november door de voorzitter van de Stuurgroep
Pact aangeboden aan gedeputeerde Zaal en de Commissaris van de Koning.
2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 1 oktober 2020
2b Conceptverslag Madivosa/VVRE 1 oktober 2020
> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 1 oktober 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 1 oktober 2020
Het Madivosa besluit:
1. Het verslag Madivosa van 1 oktober 2020 zonder wijzigingen vast te stellen.
2. Het verslag Madivosa/VVRE van 1 oktober 2020 zonder wijzigingen vast te stellen.

Maatschappelijk Opvang, Beschermd wonen en
dossierhouders al Mobayed, Wiersma–de Faria
Verwarde personen (Kwetsbare inwoners)
3. Bekostiging RCO de Hoofdzaak 2020 en 2021
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

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.
Opmerkingen:
- Mw. Van den Berge geeft een toelichting op de aanleiding van het voorstel.
- De Madivosa-bestuurders vinden het voorstel een goede oplossing.
- Dhr. Bijman roept de bestuurders op situaties als deze in een eerder stadium aan te geven en
met elkaar te bespreken.
Het Madivosa besluit:
- In te stemmen met het scenario de herstelgerichte dienstverlening van RCO de Hoofdzaak t.b.v.
psychische 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 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
Opmerkingen:
- Mw. Bruin is half september als projectleider gestart en geeft een toelichting op de
projectopdracht, de raadsinformatiebrief en de brede bestuurlijke bijeenkomst op 10 december
2020. Mw. Bruin is half september als projectleider gestart. Door de maatregelen als gevolg van
de Covid-uitbraak is er vertraging ontstaan, en hebben de gemeenten nog geen uitvoering
kunnen geven aan het project. De projectopdracht is daarop aangepast. De raadsbrief gaat in op
verschillende thema’s en wordt gelijktijdig naar alle raden verzonden. Ook benoemt ze het uitstel

vanuit rijkswege van de start doorcentralisatie naar 2022.
Dhr. Luyckx benadrukt voor het vervolgtraject het onderscheid tussen Maatschappelijke Opvang
en Beschermd wonen. Dit zijn twee aparte entiteiten.
Het uitstel met een jaar van de doordecentralisatie is ook een kans voor beheersbaarheid proces
en middelen.
- Mw. Al Mobayed refereert aan de Pilot uitstroom. Deze wordt waarschijnlijk verlengd tot medio
2021. In de raadsbrief staat nu ‘eind dit jaar wordt besloten of de pilot wordt omgezet naar een
structurele uitstroomregeling’. De raadsbrief wordt op dit punt nog aangepast.
- In een volgend Madivosa volgt een voorstel over verlenging Pilot Uitstroom.
-

Het Madivosa besluit:
1. Kennis te nemen van de projectopdracht Doordecentralisaties MO/Bw
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 (digitaal) op 10 december 2020 over het
thema Kwetsbare inwoners.

Overig
5. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
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: Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
Opmerkingen:
Opvang daklozen
- Mw. Al Mobayed informeert de bestuurders over de bovenregionale opvang van zieke daklozen
gedurende deze tweede gedeeltelijke lockdown. De beschikbare locatie in Heiloo tijdens de
eerste lockdown is in september gesloten. In de Veiligheidsregio is besproken dat de
gemeente/regio zelf verantwoordelijk is voor de opvang bij ziekte of quarantaine.
Dhr. Luyckx geeft aan dat er vanuit de Veiligheidsregio inmiddels twee locaties (Bennebroek en
Heiloo) zijn aangewezen als alternatief als de gemeenten/regio zelf geen locatie beschikbaar
hebben. Het beeld blijft dus wel dat gemeenten/regio eerst zelf verantwoordelijk zijn voor
opvang.
- Door de corona maatregelen heeft het Leger des Heils in de winterperiode minder plekken
beschikbaar voor opvang. De ambtelijke werkgroep heeft de opdracht gekregen te zoeken naar
andere tijdelijke mogelijkheden.
Jeugdzorg Plus (Horizon)
- Mw. Van der Ven geeft een korte stand van zaken rondom de moties die zijn ingediend in
diverse gemeenten. Op dit moment wordt een Q+A opgesteld. Ook hebben de bestuurlijke
trekkers afgesproken een brede regionale raadsledenbijeenkomst te organiseren, zodra deze
weer fysiek kan plaatsvinden.
Ook informeert zij de bestuurders over de bovenregionale pilot van de samenwerkingsverbanden
onderwijs dat bij gesloten opvang gedurende een bepaalde periode de eigen school zorgt voor
onderwijs ondersteuning.
- Dhr. Luyckx benoemt het belang van goede ondersteuning door de stuurgroep en een regionale
raadsledenbijeenkomst zo snel als het mogelijk is om de raden goed in positie te brengen.
VNG / dhr. Geluk
- Het bezoek dat de directeur, dhr. Geluk zou brengen aan de regio Westfriesland in december, is
verplaatst naar maart 2021.
- Mw. Groot vraagt aandacht voor het opstellen van het programma; op welke punten hebben wij

-

als regio ondersteuning nodig?
Afgesproken wordt in het volgende Madivosa met elkaar te bespreken welke
onderwerpen/vragen de bestuurders naar voren willen brengen in deze bijeenkomst.

Corona
- De bestuurders infomeren elkaar over de Corona situatie in de gemeenten.
- Commerciële sneltesten zijn een belangrijk aandachtspunt, met name als het gaat om landelijke
monitoring en misbruik voorkomen.
- In Stede Broec is ingestemd met het verzoek van de GGD om een testlocatie in Bovenkarspel.
De bedoeling is begin december open te gaan.
Budgetten Sociaal Domein:
- De bestuurders informeren elkaar over de stand van zaken. In een aantal gemeenten zijn de
effecten van beheersmaatregelen al wel zichtbaar, maar de tekorten blijven fors en lopen in een
aantal gevallen op.
- Mw. Groot benoemt het rapport van het bezoek Visitatiecommissie aan Stede Broec. Zij hebben
aangeboden de bevindingen in Stede Broec te presenteren aan de regio.
Toeslagenaffaire:
- Mw. Al Mobayed informeert de bestuurders over de belastingtoeslagen, waarbij alle gemeenten
nu middelen ontvangen voor de uitvoering. Er wordt een onderzoek ingesteld om te bekijken
hoe het nu zit. Regionaal moet nu worden bekeken hoe dit kan opgepakt. Van belang is te kijken
vanuit de kwetsbare inwoners. Mw. Al Mobayed geeft aan dit namens de regio graag te willen
oppakken, waar het DB van WerkSaam ook wordt meegenomen. Het Madivosa kan zich hierin
vinden.
Diversen Inkoop:
- In een volgend Madivosa volgt een voorstel governance Veilig Thuis.
- Binnenkort ontvangen de colleges ter besluitvorming een voorstel over de verblijfstarieven
segment c.
- Over steunmaatregelen zorginstellingen: er ligt nu een voorstel om dit te continueren tot en met
december 2020.
* Mw. Van der Ven heeft gevraagd naar de financiële consequenties voor de verschillende
gemeenten op basis van het pakket wat nu voorligt.
- Gecertificeerde instellingen: er is een te lange wachtlijst, mogelijk via een soort
doorbraakmethode zorgen voor jeugdbescherming binnen zes weken. De inspectie gaat daar op
toezien.
- Zorg zoals de Westfries het wil: Medemblik en Hoorn hebben middelen (totaal € 10.000)
beschikbaar gesteld.
* Dhr. Kuipers doet het verzoek aan de andere bestuurders te kijken of zij hiervoor een bedrag
in de begroting hebben opgenomen.
- Mw. Van der Ven geeft aan dat in het inkoopoverleg is afgesproken dat bij onderwerpen voor
besluitvorming voor de colleges dit via het Madivosa plaats gaat vinden.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af. De volgende Madivosa-vergadering is op 3 december a.s.

