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Hoorn, 21 oktober 2021
Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
7 oktober 2021 van 13:00 – 14:00 uur. Het overleg vindt plaats in Opmeer.

Agenda
1. Opening

13:00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 7 oktober 2021

13:01 uur

> Voorstel: vaststellen van het conceptverslag Madivosa 7 oktober 2021

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

dossierhouders Al Mobayed, Wiersma – de Faria

3. Doordecentralisatie BW MO
13:05 uur
Op 7 oktober jl. is in het Madivosa het voorstel “Doordecentralisatie BW MO” besproken, waarbij
voorgesteld werd om het Regionaal Toegangsteam (RT) voor Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang onder te brengen bij de gemeente Hoorn, ter uitvoering door 1.Hoorn.
In de vergadering zijn enkele kanttekeningen geplaatst en werden er inhoudelijke en
procesmatige vragen gesteld. Er is een nazending gedaan met nadere informatie. Het voorstel
ligt nogmaals voor. Daarbij is een memo ter voorbereiding meegestuurd, om de bredere kaders
en context mee te geven. Het gaat daarbij niet alleen om de realisatie van een nieuwe regionale
toegang, maar ook om de benodigde samenwerkingsafspraken ten behoeve van de
doordecentralisatie op 1 januari 2022 en de (financiële) afspraken richting de toekomst die door
de Westfriese gemeenten al zijn gemaakt.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa doordecentralisatie MO BW
3b Memo Tussenstand Doordecentralisatie Madivosa 4-11
3c Memo na Madivosa 7-10 doordecentralisatie MO BW
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van het memo “Tussenstand Doordecentralisatie BW MO”
2. Akkoord te gaan met het advies om het Regionaal Toegangsteam (RT) voor Beschermd
Wonen en Maatschappelijke Opvang onder te brengen bij de gemeente Hoorn, ter
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uitvoering door 1.Hoorn;
3. Opdracht te geven aan de projectorganisatie om dit scenario verder uit te werken in een
bedrijfsplan, inclusief financiële paragraaf;
4. Opdracht te geven aan de projectorganisatie om een implementatieplan op te stellen,
waarin de nieuwe werkwijze gefaseerd ingevoerd en geëffectueerd wordt;
5. Voor de uitvoering een samenwerkingsconvenant tussen de 7 Westfriese gemeenten op te
laten stellen met rechten, plichten en afspraken.

Bovenregionale samenwerking
4. Commissie Zorg en Veiligheid
De Commissie Zorg en Veiligheid is toegevoegd als agendapunt.

13:35 uur

Stukken:
Geen stukken.
> Voorstel:

bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten, en terugkoppeling.

Overig
5. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
13:45 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:
5a Memo Mededelingen 4 november 2021
5b Brief Madivosa Opheffen cliëntstop Wzo
5c Rapportage Hoorn pgb
5d Heronderzoek Wzo april 2021
5e Rapport calamiteit Wzo def
> Voorstel:

uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.

6. Sluiting.

14:00 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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