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Hoorn, 17 juni 2021
Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
1 juli 2021 van 13:30 – 16:30 uur. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus
vindt het overleg door middel van videobellen met Microsoft Teams plaats.

Agenda
1. Opening

13:30 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 3 juni 2021

13:35 uur

> Voorstel: vaststellen van het Conceptverslag Madivosa 3 juni 2021
dossierhouders Groot, Van der Ven en Kuipers

Overig
3. Kansrijke Start

13:40 uur
Gemeenten ontvangen voor 2 jaar extra middelen van het Rijk voor het actieprogramma
“Kansrijke Start”. Binnen de regio Westfriesland willen wij deze middelen inzetten voor het
programma “Nu Niet Zwanger”. Hiervoor is een projectplan opgesteld en GGD Hollands
Noorden zal de uitvoerder zijn. Voordat hier per september 2021 mee gestart kan worden,
moet op het projectplan en de financiën een besluit genomen worden. Dit voorstel sluit aan
bij het thema “Sociaal Domein“ binnen het Pact van Westfriesland. De regio wil een gezonde en
inclusieve regio zijn waarin iedereen mee doet en waarin (kwetsbare) inwoners een passend
zorgaanbod krijgen. Het sluiten van een coalitie Kansrijke start Westfriesland en het uitrollen van
het programma Nu Niet Zwanger draagt hier volledig aan bij.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa advies Kansrijke Start - Nu niet Zwanger
3b Projectplan regio Westfriesland
> Voorstel:
1. In te stemmen met het projectplan “Kansrijke Start: de implementatie van het
programma Nu Niet Zwanger in regio Westfriesland” en GGD Hollands Noorden de
opdracht te geven dit project uit te voeren.
2. In te stemmen met een regionale financiering van € 97.025,- en deze op basis van
solidariteit en inwoneraantal te verdelen over de zeven Westfriese gemeenten.
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3. De gemeente Medemblik als bestuurlijk opdrachtgever aan te stellen.

Overig
4. Presentatie asielopvang
13:55 uur
Eind april 2021 is er een Regionale Regietafel asielopvang georganiseerd. Hierbij waren
vertegenwoordigers van de drie subregio’s uit Noord-Holland Noord aanwezig: HAL/BUCH, de
Kop en Westfriesland. Het doel van de regietafel is de gezamenlijkheid in de regio meer op te
pakken, aansluiten bij wat er speelt en met elkaar kijken hoe we elkaar als regio kunnen
ondersteunen bij de asielopvang. Tijdens de regietafel is een presentatie gegeven van de
asielopvang in de regio. Afgesproken is dat de gegeven presentatie gedeeld wordt met de
portefeuillehouders binnen de regio Noord-Holland Noord.
Stukken:
4a Voorstel Madivosa presentatie regionale regietafel asielopvang
4b Presentatie asielopvang Regionale Regietafel
> Voorstel: kennis te nemen van de presentatie Regionale Regietafel asielopvang.

Gezamenlijke werkwijze inburgering
(veranderopgave Wet inburgering)

dossierhouders Tesselaar en Al Mobayed

5. Inrichtingsvoorstel Regionaal Inburgeringsteam
14:15 uur
De zeven gemeenten in Westfriesland zijn een gezamenlijk voorbereidingstraject gestart voor de
Nieuwe Wet Inburgering, ook wel Veranderopgave Inburgering (VOI) genoemd. Om de
voorbereidingen vorm te geven is door de zeven Westfriese gemeenten de projectopdracht VOI
vastgesteld. Een aantal bouwstenen is inmiddels opgeleverd. Via dit voorstel legt de projectgroep
inburgering een volgende bouwsteen voor: het inrichtingsvoorstel voor het regionale
inburgeringsteam (RIT). Binnen dit team kunnen de uitvoerende taken die voortvloeien uit de
nieuwe Wet Inburgering belegd worden. Hiermee wordt beoogd de lokale en regionale expertise
samen te brengen. Het inrichtingsvoorstel is een nadere uitwerking van het richtinggevende
synthesescenario. De gezamenlijke werkwijze inburgering is onderdeel van het pact van
Westfriesland. Daarin is als beoogd (eind)resultaat genoemd: een kwalitatief passende leer/werk route voor inburgeraars.
Stukken:
5a Voorstel Madivosa inrichtingsplan RIT
5b Samenvatting inrichtingsvoorstel
5c Concept inrichtingsvoorstel v4.1
5d Concept raadsinformatiebrief inburgering juni juli 2021
> Voorstel:
U wordt voorgesteld om:
1. Onder voorbehoud van toereikende financiering vanuit het Rijk in te stemmen met het
inrichtingsvoorstel voor het regionale inburgeringsteam (RIT), waarbij de belangrijkste
punten zijn:
a. Regionaal samenwerken op inburgering: Een Westfriese basisroute inburgering en
regionaal (afgestemde) uitvoering;
b. Lokale verbinding door participatie lokale medewerkers in RIT en lokale aanwezigheid van
het team;
c. Uitvoeringsregie bij de regionale projectgroep inburgering op de
dienstverleningsovereenkomst met WerkSaam en op uitvoerders leerroutes;
Als de uitvoeringsmiddelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld niet toereikend
zijn, dan wordt het voorstel ingetrokken.
2. Het signaal over het verschil tussen de prognose uit het inrichtingsvoorstel en de
meicirculaire 2021 politiek kenbaar te maken.
3. Geen uitvoering geven aan de nieuwe inburgeringstaken als blijkt dat de
financieringssystematiek voor de uitvoeringsmiddelen niet wordt aangepast.
4. In te stemmen met het versturen van bijgaande raadsinformatiebrief aan de gemeenteraden
in Westfriesland in juli 2021.
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5. Kennisnemen van het verzoek aan WerkSaam Westfriesland aan het Dagelijks Bestuur en
Algemeen Bestuur om op de uitvoering van de taken in het kader van de Wet Inburgering
als extra taak onder te brengen bij WerkSaam Westfriesland (art. 6, lid 1, GR)
Pauze 10 minuten

14:35 uur

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

dossierhouders al Mobayed en Wiersma–de Faria

6. Knelpunt OGGZ-meldingen bij Vangnet en Advies van de GGD
14:45 uur
Al enkele jaren stijgt het aantal OGGZ-meldingen bij Vangnet en Advies, van iets meer dan 500
in 2015 naar bijna 1.000 in 2020, bijna een verdubbeling. De formatie van Vangnet en Advies is
in deze periode slechts met 15% uitgebreid. Vangnet en Advies handelt de meldingen af, maar
vervult ook een rol als adviseur en aanjager in het zorgproces. Die rol komt nu in de knel. Op
termijn zijn keuzes noodzakelijk over de taken die Vangnet en Advies voor de gemeenten
uitvoert. Tot die tijd wordt voorgesteld de formatie incidenteel uit te breiden. De OGGZ vormt
onderdeel van de Actie Uitvoering regionale visie (psychisch) Kwetsbare Inwoners.
Stukken:
6a Voorstel Madivosa OGGZ knelpunt
6b Memo Meldingen VA WF
> Voorstel:
U wordt voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van de memo van de GGD over het stijgend aantal OGGZ-meldingen;
2. Kennis nemen van afspraken met de GGD om te komen tot een visie op de OGGZ in
Westfriesland, eind 2021;
3. Voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 de GGD de ruimte te bieden Vangnet en
Advies tijdelijk uit te breiden met 1 fte;
4. De kosten van € 100.000 voor de periode 1 juli 2021 – 30 juni 2022 te dekken uit het
regionaal budget MO/BW.
dossierhouder Bashara

Kunst & Cultuur

7. Regionaal Cultuurprofiel NHN
14:55 uur
Noord-Holland Noord (NHN) was en is niet specifiek in beeld bij het ministerie van OCW. Om wel
zichtbaar te worden voor het Rijk heeft NHN, onder leiding van de gemeente Alkmaar én in
samenwerking met de andere twee centrumgemeenten (Den Helder en Hoorn), in 2018 aan het
ministerie laten weten aan een regionaal cultuurprofiel te gaan werken. Hoewel de toenmalige
deadline van 1 november 2018 te vroeg kwam, is wel het signaal afgegeven dat NHN een regio
op zichzelf is die zich ook op cultureel gebied wil positioneren. Het startpunt van deze
positionering wordt gevormd door voorliggend cultuurprofiel. Dit regionaal cultuurprofiel wordt
na vaststelling door de colleges aangeboden aan de provincie, het ministerie van OCW en de
Raad voor Cultuur. Als onderdeel van het uitvoeringsplan Pact van Westfriesland 7.1 heeft het
regionaal cultuurprofiel twee doelen, namelijk:
1. Als regio zichtbaar worden bij het ministerie van OCW, zodat men zich bewust is van de
aanwezigheid én impact van de cultuursector in regio NHN. Naar verwachting is op termijn
de kans groter om als regio meer te profiteren van het landelijk beleid (via bijvoorbeeld
subsidies);
2. Als gemeenten en cultureel veld in NHN beter samen te werken en meer met elkaar te
verbinden. Dit maakt het culturele veld en de regio als geheel sterker.
Stukken:
7a Voorstel Madivosa vaststellen Cultuurprofiel NHN
7b Regionaal cultuurprofiel Noord-Holland Noord ‘Zee aan ruimte land vol cultuur 2021’
> Voorstel: in te stemmen met bijgevoegd regionaal cultuurprofiel Noord-Holland Noord
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Regionale Samenwerking / Samenwerking
Huisartsen WF

dossierhouders Groot, Van der Ven en Kuipers

8. Werkplan samenwerking huisartsen 2021-2022
15:15 uur
Op 3 juni 2021 heeft u in het Madivosa gesproken over het werkplan Jeugdhulp 2021-2022.
Hierin is aangegeven hoe de samenwerking tussen de huisartsen en gemeenten in de tweede
helft van 2021 en het jaar 2022 verder geïntensiveerd wordt. Het convenant Jeugdhulp –
Huisartsen geldt daarbij als basis en de evaluatie over 2020 geeft richting aan de insteek voor
2021-2022. In het Madivosa is de wens uitgesproken om iets concreter in beeld te krijgen hoe de
inzet vanuit de WFHO/Zorgkoepel eruit zou kunnen zien en wat dat concreet op zou kunnen
leveren in de samenwerking tussen huisartsen en gemeenten.
Stukken:
8a Voorstel Madivosa Werkplan 2021-2022 aanvulling
8b Aanvulling werkplan jeugdhulp 2021-2022
8c Bijlage informatie m.b.t. gemeente Stede Broec
> Voorstel:
U wordt voorgesteld om
1. Kennis te nemen van de aanvulling op het eerdere voorstel Madivosa in de vorm van
praktische voorbeelden van de uitvoering
2. In te stemmen met het werkplan 2021-2022
3. Een financiële bijdrage toe te kennen van € 68.300,- voor de tweede helft van 2021 en het
gehele jaar 2022.

Overig
9. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
15:25 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:
9 Memo Mededelingen 1 juli 2021
> Voorstel: Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
10. Sluiting.

16:30 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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