-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 februari 2021
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), mw. S. Visser (Drechterland), dhr. D. Luyckx
(Enkhuizen), mw. M. van der Ven, mw. K. Al Mobayed en bij agendapunt 3 dhr. S. Bashara
(Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. D. Kuipers (Medemblik), mw. R. Wiersma-de Faria
(Opmeer), mw. L. Groot (Stede Broec), mw. Y. Swiers en mw. D. Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 dhr. J. Korthals, dhr. D. Roet en mw. R. Nieuwenhuis
(Hoorn), bij agendapunt 4 mw. C. van Stiphout (Medemblik), bij agendapunt 5 mw. R. Bruin
(Hoorn), mw. V. Meester (Medemblik) en mw. J. Zonneveld (procesbegeleider), bij agendapunt 6
mw. D. van Diepen (Hoorn), bij agendapunt 7 dhr. M. Zuiker (Hoorn), dhr. J. Zwaan (Medemblik),
mw. C. Minnaert (SED-gemeenten) en mw. M. Sonneveld (ICMT Regio Westfriesland)

Agenda
Opening
De voorzitter opent via Teams de vergadering.
De voorzitter heet mw. Visser van harte welkom. Mw. Visser heeft dhr. Te Grotenhuis opgevolgd in
het Madivosa en de agendacommissie.
2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 3 december 2020
2b Conceptverslag Madivosa/VVRE 3 december 2020
> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 3 december 2020
Opmerkingen:
- N.a.v. gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE 3 december 2020:
* Voor de governance RPA is gekozen voor het AB/DB model.
* Mw. Al Mobayed geeft een korte terugkoppeling. In de Stuurgroep is gesproken over de
samenstelling van het DB (3 DB-leden vanuit gemeenten, onderwijs en werkgevers),
profielschetsen, bevoegdheden directeur RPA NHN. De eerste AB-vergadering is op 26 maart
a.s. De stuurgroep zal zichzelf opheffen.
* Mw. Al Mobayed heeft mw. Taams (deelnemer aan het strategisch overleg namens de regio
en voor het onderdeel Arbeidsmarkt & Onderwijs in het Pact van Westfriesland) gevraagd op
basis van de agenda commitment voor de plannen RPA op te halen in het Madivosa.
Zij noemt in deze ook de Corona herstelgelden en de lokale vertaling richting onze raden.
* In Enkhuizen heeft dhr. Luyckx mw. Heutink opgevolgd als dossierhouder RPA
Het Madivosa besluit:
1. Het verslag Madivosa van 3 december zonder wijzigingen vast te stellen.
2. Het verslag Madivosa/VVRE van 3 december 2020 zonder wijzigingen vast te stellen.

(Passend) Onderwijs – Sociaal Domein
dossierhouders Bashara en Kuipers
3. Onderwijs/Zorg arrangementen
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
> 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.
Opmerkingen:
- Dhr. Bashara leidt het agendapunt in. Vanuit Jeugd is ook mw. Van der Ven aangesloten op dit
dossier. Hij schetst het zorgvuldige intensieve voortraject. Met name het afwegingskader is
een waardevol instrument.
- Mw. Van der Ven is verheugd met de stappen die gezet zijn. Op een aantal punten is nog wel
verdieping nodig:
* de financiële onderbouwing
* afbakening aantal doelgroepen
* de uitvoering richting de lokale teams; ook Jeugd werkt aan een doorbraaktafel/experttafel. Is
het mogelijk deze te integreren?
* passen de voorstellen in de bestaande contracten met de jeugdhulpaanbieders?
- Dhr. Kuipers: de vragen/opmerkingen van mw. Van der Ven kunnen ertoe leiden dat dit voorstel
nog moet terugkomen voor definitieve afstemming.
- Mw. Groot vindt het voorstel positief, echter gemeenten moeten waakzaam zijn op hun rol en
verantwoordelijkheden en dit constructief kunnen bespreken met het onderwijs.
- Dhr. Bashara benadrukt dat het afwegingskader hier een goed instrumentarium voor is.
Het afwegingskader wordt aan de hand van de gemaakte opmerkingen in het vervolgproces
verder aangescherpt.
- Dhr. Luykx wijst erop dat het bundelen van de gemaakte opmerkingen voor jeugd en onderwijs
winst oplevert in de ketenaanpak.
- Mw. Visser vindt het voorstel een goede basis om inhoudelijk door te ontwikkelen. Dit document
is vooral een groeidocument/tussenstap en vraagt nog om een verdere uitwerking. Het is niet
voldoende af om er mee aan de slag te gaan.
Een belangrijk aandachtspunt in de uitwerking is het ontbreken van het onderwijs in
arrangement 4 in het afwegingskader. Niet heel veel kinderen zijn volstrekt niet meer leerbaar
ondanks dat ze ontheven zijn van leerplicht. Wil het onderwijs zich hier echt terugtrekken,
dan is het geen onderwijs/zorg arrangement.
- Dhr. Bijman is positief over het voorstel als tussenstap. Aandachtspunt is de betrokkenheid van
ICMT in deze. Zij moeten hier een sterke rol in krijgen.
- Dhr. Korthals geeft aan dat in arrangement 4 het onderwijs formeel geen rol heeft omdat
gemeenten aan zet zijn als blijkt dat een kind perspectief heeft om door te geleiden naar het
onderwijs. Er zijn contactmomenten met het onderwijs ingebouwd, om de status van deze
kinderen met elkaar te bespreken. Uitgangspunt hierbij is dat deze kinderen zoveel als mogelijk
weer terug in het onderwijs moeten.
In het voorstel is niet ingegaan op de financiële consequenties door de complexiteit van het
jeugdzorgveld en de wijze van informatie verzamelen en borgen. In de handreiking is
aannemelijk gemaakt op welk vlak de kosten worden begrensd.
- Dhr. Roet onderstreept dat in de verdere operationalisering belangrijke punten uiteraard worden
meegenomen, zoals integreren doorbraak/experttafels en bestaande contracten met
jeugdhulpaanbieders. De afbakening moet nog verder uitgediept worden, ook in relatie tot IKEC.
De afdeling Inkoop is in het traject nadrukkelijk meegenomen. De afspraak wordt gemaakt om

-

e.e.a. expliciet uit te werken.
Dhr. Roet licht het verdere proces toe. Het is belangrijk niet nog een schooljaar te missen.
Derhalve is al gestart met het aanhaken/informeren van (operationele) medewerkers.
Aanscherpingen worden hierin ook meegenomen.

Het Madivosa besluit:
- Onder voorbehoud van de hierboven genoemde aanscherpingen vooralsnog akkoord te gaan
beslispunt 1 (akkoord gaan met afwegingskader en de handreiking
onderwijs/zorgarrangementen met daarbij de doorbraakaanpak en het implementatieplan.
Vastgesteld is dat dit nog geen einddocumenten zijn, echter een tussenstap.
- Akkoord te gaan met het Convenant Privacy Samenwerking onderwijs, gemeenten en jeugdhulp.

Armoede en Participatie
dossierhouders Groot en Al Mobayed
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.
Opmerkingen:
- Mw. Van Stiphout leidt het onderwerp kort in. Door corona is de beleidsnotitie doorgeschoven in
de planning. Haar officiële rol als programmamanager is inmiddels beëindigd en over de borging
van dit dossier zijn ambtelijk goede afspraken gemaakt.
- In een presentatie brengt zij de bestuurders op de hoogte van de huidige stand van zaken, de
verschillende wetsterreinen, de uitvoerende partijen voor formeel en informeel aanbod, de
bekostiging, de klant- en beleidsroute, pilot Taalboost (vanuit inburgering), het
aanbiedersoverleg, de regierol van de gemeenten (regionaal beleidsoverleg), de planning om te
komen tot een beleidsnotitie. Deze zal in het Madivosa van 1 april voorliggen en voorts via de
colleges de route richting de gemeenteraden volgen (vaststelling voor de zomer). Daarna wordt
er een uitvoeringsagenda opgesteld (2e helft 2021).
De presentatie wordt toegevoegd aan het conceptverslag.
- Dhr. Bijman complimenteert mw. Van Stiphout met de duidelijke presentatie. De afstemming is
belangrijk. Deze voorkomt dat de doeltreffendheid verloren gaat.
- Mw. Al Mobayed vindt 1 taalpunt per gemeente te weinig. Voor het informele aanbod zijn meer
punten nodig. De lokale binding met het taalhuis en laagdrempeligheid is belangrijk. Hierin
noemt zij de kracht van de bibliotheek; voor Hoorn moeten zij als minimale taalpunt beschouwd
worden. Zeker voor de ‘ondertussengroep’ (de zgn. nieuwkomers).
Over de financiering van Taalboots in Hoorn: budgettering wordt in juni meegenomen in het
raadsvoorstel over laaggeletterdheid, en niet aan Taalboots apart.
- Mw. Groot ondersteunt het pleidooi van mw. Al Mobayed over de bibliotheken. Ook in Stede
Broec is de absolute voorkeur gebruik te maken van deze infrastructuur. Ook pleit zij ervoor de
bibliotheken hier goed in mee te nemen. Het is van belang dat de uitvoering in het lokale veld
stevig verankerd wordt om concurrentie te voorkomen.
- Mw. Van Stiphout geeft aan te zien dat het concurrentiegevoel tussen partijen inmiddels een
stuk minder is. Voor een laaggeletterde is het belangrijk de taalpunten bij verschillende

-

-

organisaties onder te brengen, niet alleen bij een bibliotheek. Het is immers een brede
doelgroep. De bibliotheek is wel een belangrijke partner.
Dhr. Luyckx vindt een convenant gewenst om een concurrentieslag te voorkomen. Afspraken
over inhoud en financiën kunnen hierin helpen.
De voorzitter concludeert dat het aantal en de locatie van de taalpunten per gemeente kan
verschillen. Belangrijk hierbij is dat de doelgroep in zicht is. Ook kan de keuze voor meerdere
taalpunten effect hebben op de kosten. Dit zal nog verder uitgewerkt worden, rekening houdend
met de beschikbare regionale budgetten voor inburgering en laaggeletterdheid en de
opmerkingen in deze vergadering.
De voorzitter dankt mw. Van Stiphout voor de duidelijke presentatie.

Het Madivosa besluit:
Kennis te nemen van de presentatie met daarin de stand van zaken Westfriese aanpak
laaggeletterdheid en de opdracht van de programmamanager af te ronden.

Bovenregionaal
dossierhouders Van der Ven en Kuipers
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.
Opmerkingen:
- Mw. Zonneveld stelt zich kort voor. Hierna leidt Mw. Van der Ven het agendapunt in.
- Mw. Bruin schetst vervolgens in een presentatie de stappen die tot nu toe zijn gezet, het
verdere proces en de governance structuur. Een stuurgroep ziet toe op de voortgang. Mw. Van
der Ven neemt hierin deel als bovenregionaal aanspreekpunt, dhr. Kuipers vertegenwoordigt
hierin Westfriesland. Ook wordt er een ambtelijke kerngroep gerealiseerd met de
accountmanager VGZ. Er wordt een bovenregionale agenda vormgegeven en zoveel als mogelijk
aangehaakt bij bestaande initiatieven. De agenda is vooral een kader en basis voor
samenwerking, met behoud van de mogelijkheid om subregionaal of lokaal te acteren.
- Mw. Groot benoemt Welzijn op Recept, de middelen die hiervoor nodig zijn en haar wens aan te
sluiten bij gemeenten die hier al mee bezig zijn.
- Dhr. Luyckx is blij met het initiatief. Vooral voor de onvoldoende aansluiting van de Wmo op de
WLZ doet deze samenwerking er echt toe (zie 5d, Regiobeeld NHN). Welzijn op Recept moet z.i.

-

-

-

nadrukkelijk in het Actieplan worden meegenomen.
Mw. Visser vraagt aandacht voor wisselwerking tussen gemeenten en VGZ, en de effecten van
de samenwerking voor de gemeenten. Wat levert het op, ook voor de inwoners?
Zij kan zich vinden in de genoemde onderwerpen, maar zij acht een prioritering in de
onderwerpen noodzakelijk.
Mw. Van der Ven benoemt de bereidheid van gemeenten en VGZ om met elkaar tot concrete
acties te komen waar inwoners profijt van hebben. Welzijn op Recept is een concreet voorbeeld.
Een toevoeging daarop is 18-/18+ (bij eigen behandelaar blijven).
Dhr. Kuipers voegt als belangrijk mogelijk onderwerp toe: psychische gezondheid
(angst/depressie met hoog risico).
De gemeenteraden worden betrokken mogelijk via een regionale raadsledenbijeenkomst. Dit
wordt eerst besproken in het trekkersoverleg, vervolgens komt dit terug in het Madivosa.

Het Madivosa besluit:
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.

Maatschappelijk opvang, Beschermd wonen en Verwarde personen (Kwetsbare inwoners)
dossierhouders Al Mobayed en Wiersma- de Faria
6. Regionale rapportage kwetsbare inwoners en raadsbrief
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.
Opmerkingen:
- Mw. Van Diepen licht kort het uitstel van de doordecentralisatie en de financiën toe.
- Afgesproken wordt in de raadsbrief alsnog de financiële aspecten mee te nemen, om vragen te
voorkomen maar ook om het positieve verhaal mee te geven. Ook bij ‘stand van zaken regio
Westfriesland’ meer informatie geven over de uitvoering van het raadsbesluit.
- Dhr. Luyckx geeft aan om in de brief te verwijzen naar wat er al te vinden is, bijvoorbeeld
d.m.v. een link.
- De raadsbrief wordt via de colleges naar de raden verzonden.

- Het college van Drechterland vraagt aandacht voor de hoeveelheid raadsbrieven. Hier moet een
goede afweging in gemaakt worden. Als reactie hierop attendeert dhr. Bijman op de hierboven
genoemde afspraak. Een college kan zelf een beslissing over wel of niet verzenden maken.
Het Madivosa besluit:
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, met inachtneming van
de voorgestelde wijzigingen en de afspraak de brief via de colleges te versturen.

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.
Stukken:
7 Memo Mededelingen 4 februari 2021
> Voorstel:
Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
Opmerkingen:
Vanwege Wereld Kanker Dag is dhr. Te Grotenhuis kort aangeschoven voor een fundraising voor
Inloophuis Pisa, of de gemeenten bereid zijn tot een eenmalige vrijwillige bijdrage.
Kennismaking nieuwe manager ICMT, Martine Sonneveld
- Mw. Sonneveld stelt zich kort voor en geeft o.a. een korte stand van zaken rondom de diverse
sporen in de structuur en de verhuizing naar Medemblik (dvo, governance en inhoudelijk)
- Dhr. Zwaan en mw. Minnaert zijn ook aanwezig namens de adviescie. Gemeentesecretarissen.
Zij zijn in de adviescie. het aanspreekpunt voor Sociaal Domein en derhalve ook eerste
aanspreekpunt voor mw. Sonneveld.
- Aandachtspunten zijn doelstellingen richting zorgaanbieders (scherper zijn op resultaten en
zorgtrajecten), tarifering en inhoud, knelpunten in het systeem, data gestuurde informatie en de
wijze van bestuurders informeren (bijv. een tussenrapportage).
- De bestuurders wensen mw. Sonneveld veel succes, en nodigen haar uit om over een half jaar
te praten over haar ervaringen en een vorm van evaluatie.
Rabobank lesprogramma JONG:
- Mw. Groot vindt het geen taak voor de gemeenten.
- Afgesproken wordt dit te bespreken in het REA van 17 maart a.s.
Uitgangspunten voor berekening omzetverlies Parlan.
- Dhr. Zuiker geeft een korte toelichting op de drie scenario’s. Deze zijn ambtelijk reeds
besproken met de portefeuillehouders, maar de wens is te komen tot regionale afstemming.
- Het voorstel is in te stemmen met scenario 3. Het Madivosa kan hiermee instemmen, echter wel
aandacht voor het afhechten van mogelijke naheffingen. Dit moet het dan wel zijn.
- Dhr Zuiker draagt zorg voor een schriftelijke reactie richting de colleges voor definitieve
besluitvorming.

-

Dhr. Luyckx stelt voor de fraudegevoeligheid PGB in Westfriesland te agenderen voor een
volgende Madivosa vergadering. De Madivosa bestuurders stemmen hier mee in.

-

Mw. Wiersma informeert het Madivosa dat het bezoek van Leonard Geluk door Corona
maatregelen is uitgesteld naar 3 juni a.s. (wederom in Opmeer).

-

Mw. Van der Ven informeert de bestuurders over een nieuwe aanbesteding JeugdzorgPlus in

2022 of 2023. Deze moet opgestart worden. In verband met de gevoeligheid en beeldvorming is
het voorstel van de stuurgroep om de samenstelling van betrokken wethouders in de regio te
wijzigen. Dhr. Kuipers is hiervoor beschikbaar. Het Madivosa stemt hiermee in.
Aandachtspunt is de verplichting tot aanbesteding. Dit is de eerste vraag die uitgezocht moet
worden.
-

Mw. Al Mobayed en mw. Van der Ven zijn benaderd door de provincie over een mogelijke
compensatie Corona leed, in de vorm van een impulsregeling.
Zij denken bijv. aan ontmoetingsplekken voor ouderen (verbinding met dorpshuizen) en
maatschappelijke leer/werk stageplekken voor jongeren in vo/mbo. De vraag is, kan dit namens
Westfriesland uitgewerkt worden? Het is nu nog een verkenning, maar er zit veel energie op.
De Madivosa bestuurders stemmen in met een Westfriese benadering. Milieueducatie en de
verbinding met de dorpshuizen graag ook toevoegen.
Mw. Visser geeft aan hier ook bij betrokken te willen worden.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af. De volgende Madivosa vergadering is op 4 maart 2021.

