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Hoorn, 18 november 2021
Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
2 december 2021 van 13:30 – 15:00 uur. Het overleg vindt digitaal via Teams plaats.

Agenda
1. Opening

13:30 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 4 november 2021

13:31 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het Conceptverslag Madivosa 4 november 2021

Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en
Verwarde personen (kwetsbare personen)

dossierhouders Al Mobayed, Wiersma – de Faria

3. Verzamelvoorstel MO/BW
13:35 uur
In 2021 is een aantal stappen gezet ter verbetering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang in de regio Westfriesland. Het onderzoek naar het gewenste zorglandschap MO/BW,
waarover u 23 januari 2020 een besluit nam, is eind november 2021 gestart. Op basis van de
uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij keuzes maken over de inkoop vanaf 2023. Om een
goede afweging mogelijk te maken, stellen wij voor de bestaande afspraken te verlengen tot en
met 31 december 2022. Tot slot stellen wij voor de financiering van RCO de Hoofdzaak, net als
we doen voor de inloop GGZ, te dekken uit regionale middelen. Alle activiteiten uit dit voorstel
dragen bij aan de ambities in het Pact: Actie Uitvoering regionale visie (psychisch) Kwetsbare
Inwoners.
Stukken:
3 Voorstel Madivosa MO-BW
> Voorstel:
1. verlenging van de regionale overeenkomsten Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang voor de duur van één jaar, met ingang van 1 januari 2022;
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2. verlenging van de overeenkomst Briefadres voor de duur van één jaar, met ingang van 1
januari 2022;
3. het laten uitwerken van een regionale aanpak voor briefadressen voor dak- en thuislozen,
met bijbehorende financiering, die in alle gemeenten van Westfriesland kan worden
toegepast;
4. verlenging van de pilot Houvast voor de duur van 14 maanden, met ingang van 1 januari
2022;
5. verlenging van de pilot Kinderen in de opvang van 13 maanden, met ingang van 1 januari
2022;
6. financiering van de activiteiten van RCO de Hoofdzaak voor het jaar 2022;
7. dekking van de kosten voor de punten 1 tot en met 6 uit de regionale middelen MO/BW.

Overig
4. Rapport Ontwikkelingen in de ouderenzorg
13:55 uur
Op 18 november is het rapport” Onbezorgd oud worden in Westfriesland” aangeboden aan
wethouders Van der Ven en Broersma.
Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil licht het rapport toe aan de portefeuillehouders in
Westfriesland.
Stukken:
4 Rapport Onbezorgd oud worden in Westfriesland
> Voorstel:

Kennis nemen van het rapport “Onbezorgd oud worden in Westfriesland”

Bovenregionale samenwerking

5. Commissie Zorg en Veiligheid
De Commissie Zorg en Veiligheid staat als standaard onderwerp op de agenda.

14:25 uur

Stukken:
Geen stukken.
> Voorstel: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten, en terugkoppeling.

Overig
6. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
14:35 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:
6a Memo Mededelingen 2 december 2021
6b Memo uitvoering van het tijdelijk huisverbod in WF vanaf 2022
6c Memo Routeplanner Doordecentralisatie Madivosa 2 december
> Voorstel:
6a Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
6b Kennis nemen van het memo uitvoering van het tijdelijk huisverbod in WF vanaf 2022
6c Kennis nemen van het memo over de routeplanner doordecentralisatie

7. Sluiting.

15:00 uur

Met vriendelijke groet,
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Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

