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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg Madivosa op
2 september 2021 van 13:00 – 15:30 uur. In verband met de maatregelen rondom het Corona
virus vindt het overleg door middel van videobellen met Microsoft Teams plaats.

Agenda
1. Opening

13:00 uur

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 1 juli 2021

13:05 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het Conceptverslag Madivosa 1 juli 2021

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

dossierhouders al Mobayed, Wiersma – de Faria

3. Regionale rapportage kwetsbare inwoners
13:10 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 binnen het
portefeuillehoudersoverleg Madivosa. Tweemaal per jaar wordt u over de voortgang op dit
strategisch agendapunt geïnformeerd. Een van de thema’s binnen het Pact van Westfriesland is
het sociaal domein. Deze rapportage en raadsinformatiebrief vallen onder actiepunt 1 van dit
thema: uitvoering regionale visie (psychisch) kwetsbare inwoners.
Stukken:
3a Voorstel Madivosa rapportage kwetsbare inwoners
3b Regionale raadsinformatiebrief kwetsbare inwoners
3c Regionale rapportage 1e helft 2021 Kwetsbare Inwoners
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de regionale rapportage kwetsbare inwoners (MO-Vb-OGGz en BW) 1e
helft 2021
2. In te stemmen met het versturen van een raadsinformatiebrief aan de 7 Westfriese
gemeenteraden met de rapportage als bijlage.
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Resultaatgestuurd Werken Sociaal Domein dossierhouders Van der Ven, Luyckx, Bijman
en Kuipers
4. Uitkomsten tussenevaluatie RGW
13:30 uur
De Westfriese gemeenten zijn per 1 januari 2020 overgestapt naar een nieuwe werkwijze voor
de Jeugdhulp en Wmo: Resultaatgestuurd Werken (RGW). Afgelopen 2020 was het
overgangsjaar. In het derde kwartaal van het overgangsjaar is de regio begonnen met het
uitvoeren van een tussenevaluatie van deze nieuwe werkwijze. Deze evaluatie is in het voorjaar
va 2021 afgerond. Deze tussenevaluatie is geen evaluatie om de effectiviteit van het stelsel te
beoordelen, maar om de knelpunten in de uitvoering en onvolkomenheden (averechtse prikkels)
van het stelsel in beeld te brengen. Het evaluatierapport geeft inzicht in de verbeterpunten en
daaruit volgt een advies hoe deze verbeterpunten gerealiseerd kunnen worden. Het opvolgen
van de aanbevelingen vergroot de kans dat het RGW naar een hoger niveau getild wordt.
Stukken:
4a Voorstel Madivosa RGW
4b Conceptversie memo Madivosa RGW 2 september
4c Ontwikkelagenda RGW juli 2021
4d Overzicht van aanbevelingen en knelpunten RGW juli2021
4e WF7 - Bevindingen uit gesprekken over inzet arrangementen Jeugd en Wmo in 2020
4f Reflectie Resultaatgestuurd werken en bekostigen AEF
4g Tussenevaluatie Resultaatgestuurd Werken juli 2021
> Voorstel:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het rapport ‘Tussenevaluatie Resultaatgestuurd Werken’
en de conceptdocumenten van de doorontwikkeling.
2. In gesprek gaan over bovengenoemde documenten en het vervolgproces.
3. In gesprek gaan over het gelijktijdig informeren van de 7 Westfriese gemeenteraden door
middel van het versturen van een raadsinformatiebrief na het Madivosa van oktober in week
42 en benodigde bijlagen. Hiervoor is het nodig om een keuze te maken om het volledige
evaluatierapport of een aangepaste bijlage te versturen aan de raden.
4. Opdracht te geven aan het regionale afdelingshoofdenoverleg om uitvoering te geven aan de
ontwikkelagenda (bijlage 2) en hiervoor een plan van aanpak op te stellen, rekening houdend
met de benodigde capaciteit.

Bovenregionale samenwerking
5. Commissie Zorg en Veiligheid
14:30 uur
De Commissie Zorg en Veiligheid is toegevoegd als agendapunt zoals besproken in het Madivosa
van 1 juli.
Stukken:
Geen stukken.
> Voorstel: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten.

Overig
6. Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
14:45 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:
6a Memo Mededelingen 2 september 2021
6b1 TKN Jaarverslag 2020 Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord VIN
6b2 Kwartaalrapportage Verwijsindex NHN Q2 20215c
6c TKN Verslag SG VSV WFL 230621 versie 240621
6d Voorstel OOGO
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> Voorstel:
- Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen.
- Kennis nemen van de stand van zaken JeugdzorgPlus, vaststellen van de transformatievisie in
18 colleges
- Kennisnemen en bespreken van het voorstel OOGO
7. Sluiting

15.30 uur

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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