Agenda Madivosa
Datum
Tijd
Voorzitter
Locatie
Zaaknummer

:
:
:
:
:

2 juni 2022
13.00 uur – 15.15 uur
Simon Broersma
Raadszaal Hoorn
1957227

1. Opening

13.00 uur

2. Verslag Madivosa 7 april 2022
Voorstel:
- Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 7 april 2022
- Vaststellen van het conceptverslag Madivosa/VVRE 7 april 2022

13.01 uur

Bijlage:
2a Conceptverslag Madivosa 7 april 2022
2a Conceptverslag Madivosa/VVRE 7 april 2022

THEMA KWETSBARE INWONERS
3. Regionale inloopvoorziening GGZ – De Baanbreker
Dossierhouders: Al Mobayed en Wiersma – de Faria

Als regio bieden we dagopvang in de vorm van inloopvoorzieningen GGZ.
De afspraken voor de inloopvoorzieningen zijn reeds verlengd voor 2022,
evenals de verdeling van middelen. Vanuit de regio is € 340.000,- uit de
MO/BW middelen beschikbaar. De Baanbreker vervult zowel voor de regio
én de gemeente Enkhuizen een belangrijke functie en gekeken wordt hoe
de voorziening overeind kan blijven. Bij de telling van de
bezoekersaantallen is een weeffout ontstaan waardoor De Baanbreker is
gekort op het budget.
Voorstel:
- Akkoord te gaan met een eenmalige uitkering van € 14.000,- aan De
Baanbreker. Om de weeffout van foutieve telling te herstellen wordt dit
eenmalig en uitsluitend voor 2022 gedaan. Het regionale budget MO/BW
is hiervoor toereikend.
Bijlage:
3 Voorstel Madivosa inloop GGZ De Baanbreker
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13.05 uur

THEMA JEUGD
4. Presentatie FACT Jeugd – GGZ NH

13.30 uur

Dossierhouder: Van der Ven

Op verzoek van wethouder M. van der Ven geeft de GGZ NHN tijdens het
Madivosa een presentatie aan de portefeuillehouders over het FACT Jeugd in
Westfriesland.
De GGZ NHN geeft een presentatie geven over de inhoud van hun
werkzaamheden, de opvallendheden binnen de regio Westfriesland en hun
samenwerkingen met andere partijen. FACT staat voor ‘Flexible Assertive
Community Treatment’. Het FACT team richt zich op het actief en outreachend
aanbieden van zorg (‘bemoeizorg’).
Voorstel:
- Kennis te nemen van de presentatie van de GGZ over het FACT
Jeugd.
Bijlage:
4 Voorstel Madivosa FACT team GGZ NHN

THEMA REGIONALE SAMENWERKING
5. Bestuursopdracht Inkoop Wmo en Jeugdhulp 1-1-2024

13.55 uur

Dossierhouders: Van der Ven, Luyckx, Bijman en Kuipers

In de regio Westfriesland kopen we de Wmo en Jeugdhulp gezamenlijk in.
De huidige contracten lopen eind 2023 af. De inkoop van zorg voor zowel
Wmo en Jeugdhulp is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de
zeven Westfriese gemeenten als de Netwerkorganisatie.
Voorstel:
Opdracht te geven aan de afdelingshoofden om in coproductie met de
manager van het regionale inkoopteam (Netwerkorganisatie) de inkoop Wmo
en Jeugdhulp 2024, binnen de in dit voorstel gestelde kaders, voor te
bereiden langs de volgende lijnen:
1. Evaluatie van (het uitvoeringskader van de huidige inkoop (2020 – 2024))
Resultaat Gestuurd Werken door een externe partij te laten uitvoeren en
de kosten hiervan (schatting € 30.000) op basis van het inwonersaantal
onder de regiogemeenten te verdelen.
2. Op basis van de evaluatie en actuele beleidsontwikkelingen (regionaal en
landelijk) komen tot:
A. regionale beleidsuitgangspunten (kaders) welke de basis vormen voor
de inkoop sociaal 2024.
B. Uitwerken inkoopstrategie Jeugd en Wmo 2024 (zie ook fase 3
inkoopproces).
3. Inrichten van het inkoopproces.
Het starten en uitvoeren van inkoopprocedure 2024 zal een expliciet besluit zijn bij
de vast te stellen inkoopstrategie.
Bijlage:
5 Voorstel Madivosa bestuursopdracht inkoop Wmo en Jeugdhulp
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THEMA BOVENREGIONALE SAMENWERKING
6. Commissie Zorg en Veiligheid

14.45 uur

Alleen op de agenda als de commissie is geweest.
Voorstel:
- Bespreken en terugkoppelen van de commissie Zorg en Veiligheid
Bijlage: Geen stuken

THEMA OVERIG
7. Mededelingen/informatie uitwisseling en rondvraag

14.50 uur

Voorstel:
-

Kennis nemen van de mededelingen en binnengekomen stukken

Bijlage:
7a Mededelingen Madivosa 2 juni 2022
7b Verslag SG VSV WFL

8. Sluiting

15.15 uur
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