Agenda Madivosa
Datum
Tijd
Locatie

: 3 maart 2022
: 13.00 uur – 16.30 uur
: Raadszaal Hoorn

Voorzitter

: S. Broersma

Zaaknummer : 1934635

1. Opening

13.00 uur

2. Verslag vergadering 3 februari 2022
Voorstel:
Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 3 februari 2022

13.01 uur

Bijlage 2a Conceptverslag Madivosa 3 februari 2022
Bijlage 2b Niet openbaar

THEMA REGIONALE SAMENWERKING
3. Voices for Woman
Mirjam Kaijer zet uiteen hoe ze vrouwen met onverklaarde
gezondheidsklachten wil ondersteunen. Het plan Voices for Woman
licht ze toe aan de hand van een presentatie aan de leden van het
Madivosa

13.05 uur

Bijlage: Geen

THEMA DOELGROEPENVERVOER
4. Bekostiging Regiotaxi Westfriesland

13.30 uur

Dossierhouder: Bashara

De hoogte van de reizigersbijdrage voor de Regiotaxi is sinds 2008 niet
aangepast en de tarieven zijn laag in vergelijking met andere regio’s en
het openbaar vervoer. Een reiziger in het openbaar vervoer betaalt
meer om dezelfde afstand te overbruggen dan een reiziger met de
Regiotaxi Westfriesland terwijl er meer kwaliteit wordt geboden.
Daarom wordt voorgesteld om de basis voor bekostiging van de
Regiotaxi te wijzigen van zones naar kilometers, zoals in het openbaar
vervoer, en de eigen bijdrage voor reizigers te verhogen naar
(tenminste) de reizigersbijdrage die in het openbaar vervoer wordt
betaald.
Voorstel:
1/5

1. De Regiotaxi Westfriesland te bekostigen op basis van kilometers in
plaats van zones.
2. De reizigersbijdrage te baseren op gereisde kilometers en te
verhogen naar een tarief wat:
a. gelijk is aan het OV-tarief, of
b. net iets hoger/lager is dan het OV-tarief, of
c. hoger is dan het OV-tarief
3. De voorgestelde veranderingen (besluit 1 en 2) zo spoedig mogelijk
in te voeren
4. Na 6 maanden met de vervoerder te verrekenen als het totaal bij
opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag > €5.000,- afwijkt van
het berekende totaal op basis van zones.
5. Geen ritten met de regiotaxi toe te staan die langer zijn dan 25
kilometer omdat voor die reizen een beroep kan worden gedaan op
het Valys, met uitzondering van enkele bestemmingen.
Bijlagen:
4a Voorstel Madivosa Zones kilometers
4b Memo Overstap zones naar kilometers en verhoging eigen bijdrage Wmo vervoer

5. IKEC Hoorn
Dossierhouders: Bashara en Van der Ven

13.50 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. Tijdens het Madivosa van 3 februari is besloten om
toe te werken naar een regionale visie voor uitvoering en bekostiging
van de integrale samenwerking binnen het IKEC/speciaal
(basis)onderwijs. Dit is belangrijk omdat de verhouding leerlingen uit
Hoorn en de overige Westfriese gemeenten ongeveer 50/50 is.
Leen Koole (directeur IKEC) en Karin Aarden (directeur
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) presenteren de IKEC visie.
Voorstel:
- Kennis nemen van de presentatie over de IKEC visie en werkwijze
Bijlagen:
5 Voorstel Madivosa presentatie IKEC Hoorn

THEMA REGIONALE SAMENWERKING
6. Inrichten toezicht op rechtmatigheid binnen de Jeugdwet en Wmo
Dossierhouders: Van der Ven, Kuipers, Bijman en Luyckx

Hoewel de Westfriese gemeenten diverse interne controles uitvoeren, is
het (externe) toezicht richting zorgaanbieders onvoldoende ingeregeld.
Uit landelijke onderzoeken komt naar voren dat onder andere
winstmarges bij een deel van de zorgaanbieders vragen om nadere
rechtmatigheidscontroles vanuit gemeenten. Deze controles kunnen
overigens wel interne processen van gemeenten en de afspraken met
zorgaanbieders raken.
2/5

14.15 uur

De laatste jaren zijn regionaal alleen reactief en incidenteel enkele
onderzoeken gedaan naar rechtmatigheidssignalen bij zorgaanbieders.
Het ontbreekt aan capaciteit, bevoegdheden en kennis om structureel
en preventief toezicht op rechtmatigheid te houden.
Voorstel:
1. In te stemmen met het aanstellen van regionale toezichthouders
rechtmatigheid binnen de Jeugdwet en Wmo
2. Deze toezichthouders rechtmatigheid onder te brengen in het team bij
de toezichthouders kwaliteit Wmo (momenteel gemeente Hoorn)
3. Vooralsnog uit te gaan van 1 fte formatie en een inhuurbudget voor
extra capaciteit en expertise met het streven om per 1 juli 2022 te
starten
4. De werkelijke kosten – begroot op € 185.600 per jaar – vanaf 2022 te
verdelen over de Westfriese gemeenten naar rato van
inwonersaantallen
5. De afspraken over de toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet en
Wmo vast te leggen in de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst
toezicht per 1 juli 2022. Deze afspraken worden apart van dit besluit
vastgelegd (nader voorstel)
Bijlagen:
6 Voorstel Madivosa Toezicht rechtmatigheid JW en Wmo

THEMA MAATSCHAPPELIJK OPVANG, BESCHERMD WONEN EN VERWARDE PERSONEN
7. Samenwerkingsagenda gemeenten – VGZ

14.40 uur

Dossierhouders: Van der Ven en Kuipers

In de zomer van 2019 is door VNG, ZN en het ministerie van VWS
uitgesproken dat er op de niveaus van de zorgkantoren (in ons geval
NHN) een samenwerkingsagenda tussen gemeenten en
zorgverzekeraar/-kantoor vormgegeven moet worden.
De samenwerkingsagenda moet ingaan op 3 thema’s: preventie, GGZ en
ouderenzorg. Aan de hand van regiobeelden met cijfers en signalen en
inhoudelijke gesprekken zijn knelpunten, kansen en opgaven
geïnventariseerd op het snijvlak van de gezamenlijke domeinen (Wlz, Zvw,
Wmo, Jeugdwet). Daarbij zijn oplossingsrichtingen bepaald. De opgaven
en oplossingsrichtingen zijn besproken met het veld, waarna het verwerkt
is in een concept samenwerkingsagenda. Deze ligt nu ter bestuurlijke
vaststelling voor in de 3 subregio’s. Na vaststelling kunnen we overgaan
tot uitvoering, wat zo veel mogelijk lokaal en in de regio’s zal gebeuren.
Voorstel:
1. In te stemmen met de inhoud van de concept Samenwerkingsagenda
2022-2024 Gemeenten Noord-Holland Noord – Coöperatie VGZ
2. Akkoord te gaan met een lokale en (sub)regionale uitwerking en
uitvoering van de samenwerkingsagenda.
3. De samenwerkingsagenda na instemming in de 3 regionale
portefeuillehoudersoverleggen met bijgevoegde brief ter informatie
aan de oude gemeenteraden toesturen en dit onderwerp onderdeel
laten zijn van het overdrachtsdossier aan de nieuwe colleges en
gemeenteradenraden.
Bijlagen:
7a Voorstel Madivosa Samenwerkingsagenda
7b Brief gemeenteraden
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7c Concept Samenwerkingsagenda Gemeenten – VGZ
7d Regiobeeld NHN – gemeenten
7e Regiobeeld Noord-Holland Noord

8. Samenwerkingsconvenant Kwetsbare Inwoners

15.10 uur

Dossierhouders: Al Mobayed en Wiersma – de Faria

Tijdens het Madivosa van 3 februari 2022 is een eerste opzet voor het
nieuwe samenwerkingsconvenant voorgelegd, met als doel het
convenant op 3 maart 2022 te ondertekenen.
Ten opzichte van de vorige versie is een aantal zaken aangepast, deze
hebben betrekking op de volgende onderdelen:
•
Uittreding
•
Geschillenregeling
•
Looptijd
•
Wijze van overleg
•
Tekenblad
•
Begrippen- en afkortingenlijst
In het samenwerkingsconvenant zijn de afspraken over de condities van
de samenwerking tussen de gemeenten weergegeven, de praktische
uitwerking komt in de Dienstverleningsovereenkomst. Daarbij
onderscheiden we 3 onderdelen:
•
De uitvoering van de regionale toegang tot BW en MO, die wordt ondergebracht
bij de gemeente Hoorn;
•
De backofficetaken ten behoeve van de gezamenlijke toegang, die worden
ondergebracht bij de gemeente Hoorn;
•
De inkooptrajecten voor BW en MO.
Over de inkooptaak voor BW en MO volgt een apart advies. In het DVO
komen ook afspraken over mandaat en machtigingen en de inzet van
capaciteit door de regiogemeenten voor beleidsontwikkeling terug. Het
DVO zoals het nu is bijgevoegd is een uitgewerkte inhoudsopgave met de
verschillende onderdelen en waar mogelijk een toelichting op wat er moet
komen te staan. We verwachten de DVO voor de zomer af te ronden.
Voorstel:
1. Het ‘samenwerkingsconvenant (psychisch) kwetsbare inwoners
Westfriesland’ te ondertekenen
2. Kennis te nemen van de opzet voor de Dienstverleningsovereenkomst
Bijlagen:
8a Voorstel Madivosa Swc en Dvo
8b Samenwerkingsconvenant Madivosa maart versie 17-02
8c Uitgewerkte inhoudsopgave DVO uitvoering gezamenlijke taken BW en MO voor de Westfriese
gemeenten (2)

THEMA OVERIG
9.

Mededelingen/informatie uitwisseling en rondvraag
Voorstel:
- Kennis nemen van de mededelingen en binnengekomen stukken
Bijlagen:
9a Mededelingen en binnengekomen stukken 3 maart 2022
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16.10 uur

9b TKN CRvB uitspraak op ontwikkelagenda

10. Sluiting

16.30 uur

Afsluitende borrel
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