-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 november 2021
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), mw. S. Visser-Botman (Drechterland), dhr. D.
Luyckx (Enkhuizen), mw. M. van der Ven en mw. K. Al Mobayed (Hoorn), dhr. W. Bijman
(Koggenland), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), mw. L. Groot (Stede Broec), mw. Y. Swiers en mw. D.
Smink (secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 mw. R. Bruin (Hoorn)
Verhinderd: dhr. D. Kuipers (Medemblik) en mw. R. Wiersma-de Faria (Opmeer)

Agenda
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
In verband met een begrotingsraad is de gemeente Medemblik vandaag niet vertegenwoordigd.
2. Verslag vorige vergadering
> Voorstel:

vaststellen van het conceptverslag Madivosa 7 oktober 2021

Opmerkingen:
Naar aanleiding van:
- Aandacht voor de inhoud van het verslag, zodat de inhoudelijke discussie goed weergegeven
wordt. Het verslag kan ook aangevuld met een aparte actielijst.
- agendapunt 10 Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
* Toekomst Madivosa, VVRE en wellicht ook SG Pact in relatie tot besluitvorming,
meningsvorming, ter kennisname e.d.
Dhr. Luyckx heeft dit besproken in de Stuurgroep Pact van 3 november. Er wordt in klein comité
een ‘open’ overleg belegd hierover, een soort startmoment (met burgemeesters Bonsen, Van
den Hengel, Pijl en dhr. Luyckx). Wat gaat goed, wat niet en hoe het veranderende landschap in
te vullen o.a. in relatie tot de GR-en, de raden en regionale afspraken.
Het Madivosa besluit:
- Het conceptverslag Madivosa 7 oktober ongewijzigd vast te stellen.

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

dossierhouders Al Mobayed, Wiersma-de Faria

3. Doordecentralisatie BW MO
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.

> 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 uitvoering
door 1.Hoorn, onder uitdrukkelijke gezamenlijke regie.
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.
Opmerkingen:
- Mw. Al Mobayed leidt het voorstel in. In de vorige vergadering is geen volledig (ambtelijk)
draagvlak gebleken. Dit was wel noodzakelijk. Daarom vandaag weer op de agenda.
- Afgesproken wordt dat bestuurlijke trekkers vooraf met elkaar contact opnemen bij het signaal
van mogelijke knelpunten in de ambtelijke afstemming.
- Het college van Enkhuizen kan instemmen met het voorstel.
Dhr. Luyckx vraagt daarbij wel aandacht voor het volgende:
* De positie van 1.Hoorn in relatie tot de andere wijk/stadsteams/gemeenten in de regio; geen
exclusiviteit maar van ‘ons’ allemaal;
* Zoals in het verleden al eerder geopperd graag kijken naar het realiseren van een vorm van
voorziening in Westfriesland-Oost, en dit meenemen in de verdere uitwerking van de
scenario’s.
Mw. Al Mobayed: Beschermd wonen zit in geheel Westfriesland, Maatschappelijke
(nacht)opvang alleen in Hoorn. Het is goed om deze knip te maken.
* Voorkom structurele discrepantie tussen ambtelijke organisatie en werkvloer; neem
nadrukkelijk de wijk- en stadsteams mee.
Mw. Bruin: hierin wordt reeds voorzien via het coördinatorenoverleg. In het voorstadium en nu
volop betrokken.
- Het college van Stede Broec is akkoord onder voorbehoud van:
* In Stede Broec vindt sinds een half jaar een pilot plaats waarbij een GGZ-medewerker direct
afgaat op een melding van een inwoner over een verward persoon. Stede Broec heeft de
nadrukkelijke intentie deze pilot te continueren; contacten met inwoners en verwarde
personen graag in eigen wijkteam houden en niet uitbesteden aan 1.Hoorn.
Mw. Bruin en mw. Al Mobayed: aansturing vindt plaats via 1.Hoorn, maar het blijft een regionale
voorziening gevoed door de lokale medewerkers uit de zeven regiogemeenten. In de komende
tijd wordt gekeken naar de samenwerking met de lokale teams en de werkprocessen; deze
moeten goed op elkaar aansluiten.
* Afgesproken wordt dat mw. Groot de bestuurders informeert over de evaluatie van deze
pilot.
- Dhr. Bijman is verheugd met de aanpassing in het voorstel en dat er niet per definitie uit hoeft
te worden gegaan van 1 januari 2022 als startdatum. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.
- Mw. Visser concludeert dat het voorstel een praktische oplossing is om e.e.a. goed vorm te
geven. 1.Hoorn is alleen uitvoeringsorganisatie. Het genoemde virtuele team is losstaand en
blijft een regionale voorziening. Zowel zij als dhr. Luyckx benadrukken het belang van juiste
communicatie richting de raad om een verkeerd beeld te voorkomen.
Het Madivosa besluit:
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen
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
uitvoering door 1.Hoorn, onder uitdrukkelijke gezamenlijke regie.
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 regionale 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.
Stukken:
Geen stukken.
> Voorstel: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten, en terugkoppeling.
Opmerkingen:
- Mw. Van der Ven en dhr. Bijman geven een toelichting.
- De drie afgevaardigden van Westfriesland (Mw. Van der Ven, dhr. Bijman en dhr.
Nieuwenburg) gaan met elkaar nog de inmiddels beschikbare stukken voorbespreken aan de
hand van een annotatie.
- Op de agenda staat o.a. een presentatie over ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dit project is
verlengd tot 1 januari 2023.
Ook loopt er een aantal onderzoeken waaronder Casus door de keten en een onderzoek over
huiselijk geweld waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn.
- Er wordt kort met elkaar gesproken over veiligheid in relatie tot het sociaal domein. Het is van
groot belang dat het sociaal domein goed wordt aangehaakt op openbare orde en veiligheid.
Deze koppeling wordt lang niet altijd automatisch gemaakt. De beide wethouders zijn hier aan
de voorkant erg alert op.
- In het volgende Madivosa volgt een terugkoppeling.

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.
> Voorstel:
- Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
- Kennis nemen van memo Mededelingen 7 oktober 2021
Rondvraag/mededelingen:
- Geen rondvraag en mededelingen.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op 2 december 2021

