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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
3 februari 2022 van 13:00 – 16:00 uur. Het overleg vindt digitaal via Teams plaats.

Agenda
1. Opening

13:00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag Madivosa 2 december 2022
2b Conceptverslag Madivosa - VVRE 2 december 2022

13:01 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het Conceptverslag Madivosa 2 december 2022
2. Vaststellen van het Conceptverslag Madivosa - VVRE 2 december 2022

dossierhouders Bashara, Van der Ven

(Passend) Onderwijs
IKEC

3. IKEC/ Integrale bekostiging
13:05 uur
Op drie locaties in de gemeente Hoorn wordt, vanuit de visie Integraal Kind en Expertise
Centrum (IKEC), integraal samengewerkt tussen speciaal (basis) onderwijs, kinderopvang en
gemeentelijke jeugdhulp. Van dit aanbod maken zowel Hoornse kinderen, als kinderen uit de
overige regiogemeenten in Westfriesland gebruik. De betrokken bestuurders van het onderwijs,
de kinderopvang en de gemeente Hoorn onderschrijven de ambitie om het integraal werken
binnen het IKEC door te ontwikkelen. Bureau Buitenhek heeft in opdracht van de gemeente
Hoorn en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs een businesscase opgeleverd, waarin
zij mogelijkheden voor deze doorontwikkeling hebben uitgewerkt. Op basis van deze
businesscase en de visie IKEC is het wenselijk om, in afstemming met de regiogemeenten
Westfriesland, vanuit de gemeente Hoorn een financieel en inhoudelijk kader uit te werken, wat
in april 2022 ter besluitvorming aan de zeven Westfriese colleges zal worden voorgelegd.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa Integraal werken IKEC Hoorn
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3b Bijlage 1 Eindrapport Businesscase IKEC Hoorn 2021
3c Bijlage 2 Verantwoordingsdocument IKEC 2019-2021
3d Bijlage 3 Collegevoorstel doorontwikkeling integraal werken IKEC
> Voorstel:
1. Het team Zorg en Samenleving Hoorn de opdracht te geven om, in afstemming met de
regiogemeenten, in april 2022 ter besluitvorming een uitwerking op te leveren betreft:
a. Regionale gemeentelijke visie over de integrale samenwerking en bekostiging IKEC;
b. Kader gemeentelijke financiering jeugdhulp en kostenverdeling regiogemeenten;
c. Inhoudelijk kader inzet gemeentelijke jeugdhulp, te weten aantal fte, richtlijnen, taken,
verantwoordelijkheden, (regie)rollen, mandaat;
d. Uitwerking wijze van opdrachtverstrekking aan jeugdhulpaanbieder IKEC.

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

dossierhouders Al Mobayed, Wiersma – de Faria

4. Regionale rapportage kwetsbare inwoners 2e helft 2021
13:30 uur
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 in het
Madivosa. Tweemaal per jaar wordt u over de voortgang geïnformeerd.
Stukken:
4a Voorstel Madivosa rapportage Kwetsbare Inwoners
4b Regionale rapportage 2e helft 2021 Kwetsbare Inwoners
4c Regionale raadsinformatiebrief kwetsbare inwoners
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de regionale rapportage kwetsbare inwoners (MO-Vb-OGGz en BW) 2e
helft 2021 conform de regionale samenwerkingsafspraken
2. In te stemmen met het versturen van een raadsinformatiebrief aan de 7 Westfriese
gemeenteraden met de rapportage als bijlage.
5. Samenwerkingsovereenkomst kwetsbare inwoners
13:40 uur
De huidige samenwerkingsovereenkomst (psychisch) kwetsbare inwoners verliep
op 31 december 2021. Door landelijke en regionale ontwikkelingen is het nodig de huidige
samenwerkingsovereenkomst te herzien. Het gaat hierbij om de Norm voor Opdrachtgeverschap,
de doordecentralisatie en het samenvoegen van de toegangen MO en BW. Het bestuurlijk memo
is bedoeld als bijsluiter bij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en licht de landelijke en
regionale uitgangspunten en consequenties voor de Westfriese context toe. In het vijfluik worden
de eerder gemaakte keuzes en besluiten op een rij gezet en wordt weergegeven waar bepaalde
andere zaken terugkomen.
Dit voorstel is nu geagendeerd om te toetsen of we op de juiste weg zitten, of men zich kan
herkennen in de geschetste uitwerking van de eerder vastgestelde bestuurlijke besluiten en
uitgangspunten. Er is ruimte voor inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten. Deze worden
mee teruggenomen en doorgevoerd in de samenwerkingsovereenkomst, die vervolgens op 3
maart terugkomt in het Madivosa, ter ondertekening.
Stukken:
5a Voorstel Madivosa samenwerkingsovereenkomst
5b Bestuurlijk memo toekomstige samenwerking WF rond doordecentralisatie
5c Samenwerkingsovereenkomst jan 22 Madivosa
5d Vijfluik
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van het vijfluik, het bestuurlijk memo en de voorgestelde
samenwerkingsovereenkomst.
2. In het Madivosa een eerste reactie op de samenwerkingsovereenkomst te geven en aan de
hand van de uitgangspunten in het bestuurlijk memo weer te geven waar nog eventuele
aandachtspunten of zaken ter uitwerking, aanscherping of concretisering liggen.
3. Er mee in te stemmen dat de uitkomsten van de bespreking in het Madivosa worden
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verwerkt in de definitieve versie van de samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt op 3
maart ter ondertekening aan het Madivosa aangeboden.
dossierhouder Van der Ven, Kuipers, Groot

(Boven) regionale specialistische jeugdhulp
Jeugdzorg

6. Toekomstperspectief SPUK
14:00 uur
Specifieke uitkering (SPUK) transitie vastgoed JeugdzorgPlus
Een essentiële veranderopgave van de transformatie van het jeugdzorgstelsel, zoals opgenomen
in het actieplan “De best passende zorg voor kwetsbare jongeren”, is de vastgoedtransitie. In die
vastgoedtransitie gaat het om de overgang van de huidige accommodaties gesloten jeugdzorg
door sluiting of ombouw naar kleinschalige voorzieningen. Op Noord Holland Noord niveau zijn
regio Alkmaar, regio Kop van Noord Holland en regio Westfriesland aangemerkt als 1 regio met
zorgaanbieder Horizon voor een toekenning van de SPUK middelen.
Stukken:
6a Madivosa toekomstperspectief SPUK januari 2022
6b Toekomstperspectief SPUK december 2021
> Voorstel:
- In te stemmen met het bovenregionaal gemeentelijk toekomstperspectief JeugdzorgPlus
als uitgangspunt voor het beschikbaar stellen van de subsidie t.a.v. SPUK vastgoed
transitie JeugdzorgPlus.

7. ONDERWERP NIET OPENBAAR

14:15 uur

De stukken voor agendapunt 7 zijn separaat gestuurd aan de portefeuillehouders Madivosa.

(Boven) regionale specialistische jeugdhulp

dossierhouders Van der Ven, Kuipers, Groot

8. Bestuursopdracht één crisisteam Jeugd
14:40 uur
Veilig Thuis NHN (VT) en de Integrale Crisisdienst Jeugd (ICD-Jeugd) hebben in maart 2021 van
de 18 gemeenten de bestuurlijke opdracht gekregen om te komen tot een voorstel voor een
effectievere en efficiëntere organisatie van de crisisdienst Jeugd in relatie tot de diensten van
Veilig Thuis. In deze bestuursopdracht is VT en de ICD-Jeugd gevraagd om een voorstel uit te
werken op basis van scenario 4a en 4b uit de eindrapportage van onderzoeksbureau HHM.
In de businesscase ‘doorontwikkeling integrale crisisdienst nieuw’ schetsen de opdrachtnemers
hun beeld op hoe een nieuwe crisisdienst inhoudelijk en organisatorisch kan worden
vormgegeven en of dit kostenneutraal zou kunnen worden uitgevoerd. De uitgangspunten, welke
onderdeel uitmaakten van de bestuursopdracht, zijn in de businesscase verwerkt
Stukken:
8a Voorstel Madivosa bestuursopdracht één crisisteam Jeugd
8b Bijlage 1 Businesscase 'Totaal plan doorontwikkeling integrale crisisdienst'
8c Bijlage 2 Juridisch advies bureau AKD inzake crisisdienst jeugd NHN
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de definitieve businesscase die door Veilig Thuis NHN en de
bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd is opgeleverd in fase 2 van de bestuursopdracht
één crisisteam Jeugd.
2. Kennis te nemen van het adviesrapport van advocatenbureau AKD met betrekking tot de
wijze van opdrachtverstrekking (organisatievorm).
3. In te stemmen met het advies om het besluitvormingsproces voor het toevoegen van de
taak aan de GR GGD HN ambtelijk voor te bereiden en de colleges in februari middels een
collegevoorstel een principebesluit te laten nemen over:
De te verstrekken opdracht aan de GGD HN (VT).
Het indienen van een verzoek bij het Algemeen Bestuur van de GGD HN of de GGD de
opdracht kan uitvoeren en onder welke voorwaarden.
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Regionale Samenwerking
Wonen en Zorg

dossierhouders Botman- Visser, Van der Ven

9. Taskforce Wonen en Zorg
15.00 uur
In de VVRE-Madivosa vergadering van 2 december 2021 is het onderwerp Taskforce Wonen en
Zorg behandeld. Onderdeel van het voorstel van 2 december 2021 was om in te stemmen met
de intentieverklaring en deze op een later tijdstip te ondertekenen. Van de 7 Westfriese
gemeenten hebben 6 gemeenten, behalve gemeente Medemblik, hiermee ingestemd.
Afgesproken is om een regionaal collegeadvies voor te bereiden en deze (ongeveer tegelijkertijd)
in de 7 Westfriese gemeenten te behandelen en het ondertekenen van de intentieverklaring te
bekrachtigen.
Stukken:
9a Voorstel Madivosa Taskforce Wonen en Zorg
9b Memo bij Collegevoorstel Wonen en Zorg initiatieven
9c Collegevoorstel Wonen en Zorg initiatieven en intentieverklaring versie 2
9d Contouren intentieverklaring ZW WF - versie 4
9e Voorstel 2 dec 21 VVRE-Madivosa Taskforce Wonen en Zorg
> Voorstel:
1) In te stemmen met het in de colleges brengen van het collegevoorstel om de
intentieverklaring van de Taskforce Wonen en Zorg te ondertekenen;
2) In te stemmen met de bestuurlijke vertegenwoordiging van de wethouders mw. S. VisserBotman van de gemeente Drechterland voor zorg en mw. M. van der Ven van de gemeente
Hoorn voor wonen voor het onderwerp Taskforce Wonen en Zorg.

Overig
10. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
15:30 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 3 februari 2022
10b TKN Memo nadere update Onderwijsroute_21122021
10c TKN Verslag SG VSV WFL 171121 v 181121
> 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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