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Hoorn, 23 september 2021
Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
7 oktober 2021 van 12:30 – 16:00 uur. In verband met de maatregelen rondom het Corona
virus vindt het overleg door middel van videobellen met Microsoft Teams plaats.

Agenda
1. Opening

12:30 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 2 september 2021
2b Conceptverslag Madivosa/VVRE 2 september 2021

12:35 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het Conceptverslag Madivosa 2 september 2021
2. Vaststellen van het Conceptverslag Madivosa/VVRE 2 september 2021
dossierhouder Van der Ven

(Boven) regionale specialistische Jeugdhulp

3. Plan van aanpak GI Noord Holland
12:40 uur
Op 5 Juli 2021 hebben de Inspecties van Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid
(hierna: inspecties) een landelijk en regionaal rapport over de jeugdbescherming openbaar
gemaakt (Bijlage 1). De conclusies uit deze rapporten zijn gebaseerd op de resultaten van een
doorbraakaanpak die het afgelopen half jaar heeft plaatsgevonden in de jeugdhulpregio’s in
Nederland en een praktijktoets uitgevoerd door de inspecties. De Inspecties hebben voor geheel
Noord-Holland aangegeven dat zij er niet van uitgaan dat de jeugdregio’s er op korte termijn in
slagen om elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdige passende hulp te bieden.
Westfriesland is 1 van de 9 jeugdhulpregio’s in Noord-Holland. In het regiorapport laten de
inspecties zich kritisch uit over het uitblijven van passende hulp aan de meest kwetsbare
kinderen. Dientengevolge worden alle jeugdhulpregio’s in Noord Holland door de inspecties onder
verscherpt toezicht gesteld. Daar dit geen formele taak is van de inspecties, heeft het ministerie
ingegrepen door een interbestuurlijk toezichttraject (IBT Bijlage 2) te starten met de regio’s in
Noord-Holland.
De 9 jeugdhulpregio’s is opgedragen om in september 2021 met een gezamenlijk ‘Plan van
aanpak GI’ (Bijlage 3) te komen waarin wordt beschreven hoe deze kwetsbare jongeren en
gezinnen op korte termijn worden geholpen. De ministeries hebben opdracht gegeven om de
bovenregionale samenwerking tussen 9 jeugdhulpregio’s effectief en efficiënter in te richten en
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verwachten daarnaast een plan per jeugdhulpregio om de specifieke knelpunten op korte termijn
op te lossen.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa Plan van aanpak GI
3b 2021-0615 regiorapport Noord-Holland Amsterdam
3c Bijlage 2 interventieladder-interbestuurlijk-toezicht-jeugdwet JvL
3d NH bovenregionale oplegger IBT 211001
> Voorstel:
1. Kennis te nemen en in te stemmen met de voorgestelde denkrichting van het plan van
aanpak GI in het kader van het door de ministeries ingestelde interbestuurlijk toezicht;
a. In te stemmen met de acties in het kader van de bovenregionale samenwerking
b. In te stemmen met de acties specifiek gericht op knelpunten die door de Inspectie
voor Westfriesland zijn benoemd;
2. In te stemmen met een nadere uitwerking van de bredere opdracht om bovenregionale
governance duurzaam te borgen waarin alle bovenregionale thema’s voor jeugd worden
belegd;
3. In te stemmen met de mandatering van portefeuillehouder
Jeugdbescherming/jeugdreclassering Hoorn om in deze bovenregionale samenwerking
namens portefeuillehouders van Westfriesland:
a. Het woord te voeren
b. Afspraken te maken die later ter instemming worden voorgelegd aan de afzonderlijke
portefeuillehouders
c. En deze afspraken vervolgens te laten vaststellen in de colleges
4. In te stemmen met het inzichtelijk maken van capaciteit die voor de uitvoering van het
plan van aanpak GI nodig is

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

dossierhouders Al Mobayed, Wiersma – de Faria

4. Inloopvoorzieningen GGZ
13:00 uur
De gemeenten in Westfriesland hebben besloten om de inloop GGZ regionaal in te kopen bij vijf
organisaties die hiervoor eerder vanuit de AWBZ werden gefinancierd. Een inkoopprocedure
voor meerdere jaren biedt de zorgaanbieders en cliënten meer zekerheid voor continuïteit van
dienstverlening. Een van de thema’s binnen het Pact van Westfriesland is het sociaal domein. De
inloopvoorziening GGZ valt onder actiepunt 1 van dit thema: uitvoering regionale visie
(psychisch) kwetsbare inwoners.
Stukken:
4a Voorstel Madivosa Inloop GGZ okt 2021
> Voorstel:
1. Het budget voor 2022 te bepalen op het niveau van 2021 van € 340.000,- en een
inkoopprocedure te starten voor meerdere jaren.
2. Bij de verdeling van de middelen over de zorgaanbieders meer rekening te houden met
onder andere aantallen unieke bezoekers, aantal bezoeken, aantal locaties, openingstijden
en overig aanbod van de aanbieder.
5. Doordecentralisatie BW MO
13:10 uur
In 2019 hebben de Westfriese gemeenten een advies uitgewerkt ter voorbereiding op de
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en (op termijn) Maatschappelijke opvang. Een specifiek
onderdeel uit dit advies, wat ook al in de Westfriese toekomstvisie Kwetsbare inwoners naar
voren kwam, is het realiseren van één regionale toegang (RT) voor BW en MO. Deze zijn nu
belegd bij resp. 1.Hoorn en de GGD (Brede Centrale Toegang).
Aan de hand van een inhoudelijk en organisatorisch programma van eisen zijn mogelijke
scenario’s van organisatievormen voor het RT afgewogen. Met voorliggend voorstel wordt
instemming met het best passende scenario gevraagd en wordt procesmatig aangegeven wat er
de komende tijd nodig is om tot start van het RT en (gefaseerde) implementatie van de
werkwijze over te gaan.
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Stukken:
5a Voorstel Madivosa RT (Regionale Toegang)
5b Definitief rapport Organisatiescenario’s regionaal toegangsteam MOBW
5c Regionaal Toegangsteam Westfriesland - Programma van Eisen versie 0.9
5d Regionaal Toegangsteam Westfriesland - bijlagen bij Programma van Eisen
> Voorstel:
1. 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 uitvoering
door 1.Hoorn;
2. Opdracht te geven aan de projectorganisatie om dit scenario verder uit te werken in een
bedrijfsplan, inclusief financiële paragraaf;
3. Opdracht te geven aan de projectorganisatie om een implementatieplan op te stellen, waarin
de nieuwe werkwijze gefaseerd ingevoerd en geëffectueerd wordt;
4. Voor de uitvoering een samenwerkingsconvenant tussen de 7 Westfriese gemeenten op te
laten stellen met rechten, plichten en afspraken.

(Boven) regionale Specialistische Jeugdhulp

dossierhouders Van der Ven,
Kuipers en Groot

6. Bestuursopdracht ‘Een crisisteam Jeugd’
13:25 uur
Veilig Thuis NHN (VT) en de bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd (ICD) hebben het
uitwerkingsscenario en de concept businesscase voor de bestuursopdracht ‘één crisisteam Jeugd’
opgeleverd. Zij geven hiermee inhoudelijk antwoord op de in de bestuursopdracht opgenomen
aandachtspunten. Doelstelling is een meningvormende bespreking en regionaal bestuurlijke
afstemming.
Stukken:
6a Voorstel Madivosa 2021 Bestuursopdracht 'Eén crisisteam Jeugd'
6b Bijlage 1 Bestuursopdracht één crisisteam jeugd NHN
6c Bijlage 2 Uitwerkingsscenario
6d Bijlage 3 Concept Businesscase Plan doorontwikkeling crisisteam
6e Bijlage 4 Memo Stuurgroep 10 september 2021 Bestuursopdracht een crisisteam jeugd NHN
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van het uitwerkingsscenario dat door Veilig Thuis NHN en de
bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd is opgeleverd in fase 1 van de bestuursopdracht.
2. Kennis te nemen van de concept businesscase die door Veilig Thuis NHN en de
bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd is opgeleverd in fase 2 van de bestuursopdracht.
3. Akkoord te gaan met het ambtelijk advies om vanuit de regio Westfriesland een jurist,
inkoopadviseur en businesscontroller te betrekken in het proces.

Overig
7. Uitspraak CRvB omtrent Resultaatgericht indiceren
13:55 uur
Sinds 1 januari 2020 werken de gemeenten binnen de regio West-Friesland resultaatgestuurd. In
mei 2021 heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan dat een indicatie voor
individuele ambulante begeleiding dient te gebeuren in uren. Een uitspraak van de CRvB is
wetgevend en dient opgevolgd te worden. Aan de voorbereiding van het inkooptraject in
resultaten en arrangementen is veel tijd, aandacht, energie en geld besteed. De
implementatieperiode was hectisch. Zowel aanbieders als toegang zijn hier inmiddels aan
gewend. De ervaringen van cliënten zijn in het algemeen positief voor wat betreft het werken
met een perspectiefplan en een arrangement waaruit de ondersteuning geboden wordt. De
noodzaak om het nu anders te doen is niet acuut aanwezig bij uitvoering, aanbieders en cliënten.
De vraag is hoe we met inachtneming van de uitgangspunten van de Centrale Raad van Beroep
onze nieuwe werkwijze met de bestaande contracten en binnen de huidige tarieven zo goed
mogelijk kunnen uitvoeren.
Stukken:
7a Voorstel Madivosa Info RGW begeleiding in uren
7b Advies Stimulansz RGW
7c RBA Uitwerking scenario's
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> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de voorgestelde scenario’s uit het juridisch advies van Stimulansz
2. Akkoord gaan met het uitwerken van een vorm van scenario 4 en scenario 5

Korte pauze om 14:15 uur

Resultaatgestuurd Werken Sociaal Domein dossierhouders Van der Ven, Luyckx, Bijman
en Kuipers
8. Uitkomsten tussenevaluatie RGW
14:20 uur
De Westfriese gemeenten zijn per 1 januari 2020 overgestapt naar een nieuwe werkwijze voor
de Jeugdhulp en Wmo: Resultaatgestuurd Werken (RGW). 2020 was het overgangsjaar. In het
derde kwartaal van het overgangsjaar is de regio begonnen met het uitvoeren van een
tussenevaluatie van deze nieuwe werkwijze. Deze evaluatie is in het voorjaar van 2021 afgerond.
De opdracht van deze tussenevaluatie is het in beeld brengen van de knelpunten en de
onvolkomenheden van het stelsel. Het beoordelen van de effectiviteit van het stelsel viel buiten
de scope van de opdracht. Deze tussenevaluatie geeft inzicht in de verbeterpunten en daaruit
volgt een advies hoe deze verbeterpunten gerealiseerd kunnen worden. Het opvolgen van de
aanbevelingen vergroot de kans dat het RGW naar een hoger niveau getild wordt.
Het Resultaatgestuurd werken maakt deel uit van het Pact van Westfriesland.
Stukken:
8a Voorstel Madivosa Tussenevaluatie RGW
8b Tussenevaluatie Resultaatgestuurd Werken2021
8c Bevindingen uit gesprekken over inzet arrangementen Jeugd en Wmo in 2020
8d Reflectie resultaatgestuurd werken en bekostigen AEF
8e Input op tussenvaluatie RGW van WF gemeenten
8f Regionale raadsinformatiebrief RGW tussenevaluatie 8g Ontwikkelagenda RGW okt. 2021
8g Ontwikkelagenda RGW okt 2021
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het rapport ‘Tussenevaluatie Resultaatgestuurd Werken’
en de bijbehorende bijlagen;
2. In te stemmen met opgenomen knelpunten en aanbevelingen;
3. In te stemmen met het gelijktijdig informeren van de 7 Westfriese gemeenteraden door
middel van het versturen van een raadsinformatiebrief én benodigde bijlagen na het Madivosa
van oktober in week 42;
4. De colleges stemmen in met het aantrekken van een externe projectleider die regie heeft op
het ontwikkelprogramma, de voortgang van het proces bewaakt en de projectleden aanstuurt;
de gemeenten stemmen in met het beschikbaar stellen van het benodigde budget (minimaal
70.000 euro). Hiervoor wordt een concrete uitwerking opgesteld in de opdrachtverlening.
5. Opdracht te geven voor het verder prioriteren van de aanbevelingen aan de afdelingshoofden
en manager van de netwerkorganisatie. Hierbij blijft de integrale verantwoordelijkheid voor
de totale ontwikkelagenda bij de afdelingshoofden.
6. Na afloop van het inkoopcontract (eind 2023) de effecten van de RGW door een extern bureau
te laten evalueren.

Bovenregionale samenwerking
9. Commissie Zorg en Veiligheid
15:20 uur
De Commissie Zorg en Veiligheid is toegevoegd als agendapunt zoals besproken in het Madivosa
van 1 juli.
Stukken:
Geen stukken.
> Voorstel: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten, en terugkoppeling.

Overig

Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

5/5

10. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
15:35 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:
10a Memo Mededelingen 7 oktober 2021
10b1 Memo VVRE en Madivosa Lekker Blijven Wonen oktober 2021
10b2 Rapportage t/m augustus 2021 Lekker Blijven Wonen met grafieken
10c Vergaderschema bestuurlijke overleggen regio WF 2022
> Voorstel:
- Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.

11. Sluiting.

16:00 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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