Agenda Madivosa
Datum
Tijd
Voorzitter
Locatie
Zaaknummer

:
:
:
:
:

6 oktober 2022
13.30 – 15.30 uur
Axel Boomgaars
C012, Hoorn
1986429

1. Opening

13.30 uur

2. Verslag Madivosa 7 juli 2022

13.31 uur

Voorstel:
- Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 7 juli 2022
Bijlage:
2 Conceptverslag Madivosa 7 juli 2022

THEMA KWETSBARE INWONERS

3. Regionale rapportage Kwetsbare Inwoners 1e helft 2022

13.35 uur

Dossierhouders: K. Hakhoff en R. Tesselaar

In het samenwerkingsconvenant (psychisch) kwetsbare inwoners Westfriesland
(2022) zijn de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen de Westfriese
gemeenten vastgelegd. Daarin is afgesproken dat regionaal bestuurlijke afstemming
plaatsvindt binnen het Madivosa. Tweemaal per jaar wordt u over de voortgang op
dit strategisch agendapunt geïnformeerd. De regionale rapportage is ter kennisname
bijgevoegd.
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de regionale rapportage kwetsbare inwoners (MO-Vb-OGGz
en BW) 1e helft 2022
2. In te stemmen met het versturen van een raadsinformatiebrief aan de 7
Westfriese gemeenteraden met de rapportage als bijlage.
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Bijlagen:
3a Voorstel Madivosa Rapportage en raadsinformatiebrief
3b Regionale rapportage 1e helft 2022 Kwetsbare Inwoners DEF
3c Regionale raadsinformatiebrief KI oktober 22

4. Voortzetting inloopvoorzieningen GGZ 2023 en 2024

13.50 uur

Dossierhouders: K. Hakhoff en R. Tesselaar

Sinds begin 2022 is een regionale werkgroep bezig met het vormgeven van een nieuw,
meerjarig financieringsplan met bijbehorende inhoudelijke doorontwikkeling voor de
inloopvoorzieningen GGZ in Westfriesland. Met deze doorontwikkeling beogen we een
langdurige borging van de inloopvoorziening, zodat deze kan worden voortgezet en beter
aansluit op de kaders die vanuit de betreffende gemeenten worden gesteld. Het is hierbij
van belang dat de kaders ook duidelijker worden vastgesteld. We moeten goed in beeld
krijgen wie tot de doelgroep behoort, wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe de
doelgroep het beste bediend kan worden. De integratie van kwetsbare inwoners in de wijk,
om zo stigmatisering van doelgroepen te voorkomen, willen we terugzien in de
inloopvoorzieningen.
Voorstel:
1. In te stemmen met het voorstel om vanaf 1 januari 2024 een nieuwe
bekostigingssystematiek door te voeren en daarmee de tijd te nemen voor inhoudelijke
doorontwikkeling.
2. In te stemmen met het voornemen om de huidige inkoopafspraken voor 2023 te
continueren en dezelfde financiële verdeling te gebruiken als voor 2022.
3. In te stemmen om eenmalig €14.000 extra voor De Baanbreker te financieren vanuit de
Regionale MO/BW middelen
4. In te stemmen met een loonindexatie op de bedragen van 2022 voor de inkoop 2023
van PM %
Bijlage:
4 Voorstel Madivosa Voortzetting inloopvoorzieningen GGZ 2023 en 2024

THEMA REGIONALE SAMENWERKING
5. Niet openbaar

14.00 uur

6. Doorontwikkeling Perspectiefplan

14.20 uur

In het najaar van 2021 is er een tussenevaluatie uitgevoerd van resultaat gestuurd
werken (RGW). De uitkomsten van deze tussenevaluatie zijn verwerkt in een
ontwikkelagenda resultaat gestuurd werken. Een van de onderwerpen uit deze agenda
is de doorontwikkeling van het perspectiefplan.
In december 2021 is de doorontwikkeling van het perspectiefplan gestart.
Voorstel:
U wordt voorgesteld om in te stemmen met het volgende:
1. Bij de aanpassing van de werkwijze perspectiefplan de genoemde uitgangspunten
te hanteren.
2. Kennis te nemen van het juridisch advies bij de externe verwijsroute en de
omschreven werkwijze zoals voorgesteld onder deel 3 toe te passen.
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3.
4.
5.
6.

Bij de externe verwijsroute (huisarts en medisch specialist) de genoemde werkwijze
te hanteren.
Om bovenstaande te realiseren het genoemde vervolgproces te volgen.
In te stemmen met de aanbevelingen.
In te stemmen met het toepassen van de nieuwe formats perspectiefplan zo snel als
mogelijk: ‘Jeugd, Wmo, vervolgdeel’. Inclusief het perspectiefplan externe verwijzers.
Statusdatum is onder voorbehoud van een goede afstemming met onze zorgaanbieders
en de teammanagers.

Bijlage:
6a Voorstel Madivosa Perspectiefplan
6b Doorontwikkeling perspectiefplan eindadvies
6c Bijlage 3a Proces jeugd Toets perspectiefplan bij extern verwijzers
6d Bijlage 3 Extern juridisch advies
6e Bijlage 4 Nadere regels regio
6f Bijlage 5 Perspectiefplan Wmo
6g Bijlage 6 Perspectiefplan jeugd
6h Bijlage 7 Vervolgdeel perspectiefplan
6i Bijlage 8 Perspectiefplan externe verwijzers

7. Dossierhouders Strategische Agenda Madivosa

14.40 uur

Het Madivosa werkt met bestuurlijke trekkers op de verschillende thema’s en
projecten. Het is van belang gezamenlijk te bepalen wie voor welk onderdeel
als dossierhouders gaan optreden.
Voorstel:
Afstemmen bestuurlijk dossierhouders Madivosa en agendacommissie
Bijlage:
7 Overzicht thema’s dossierhouders Madivosa

THEMA BOVENREGIONALE SAMENWERKING

8. Commissie Zorg en Veiligheid

15.00 uur

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

THEMA OVERIG
9. Mededelingen/informatie uitwisseling en rondvraag
Voorstel:
-

Kennis nemen van de mededelingen en binnengekomen stukken

Bijlage:
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15.05 uur

9 Mededelingen Madivosa 6 oktober 2022
9a TKN Nieuwkomersklassen

10. Sluiting

15.15 uur
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