Agenda Madivosa
Datum

: 7 april 2022

Tijd

: 13.00 uur – 15.30 uur

Voorzitter

: Simon Broersma

Locatie

: Raadszaal, Hoorn

Zaaknummer : 1943782

1. Opening

13.00 uur

2. Verslag Madivosa 3 maart 2022

13.01 uur

Voorstel:
- Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 3 maart 2022
Bijlage: 2 Conceptverslag Madivosa 3 maart 2022

THEMA DOELGROEPENVERVOER
3. Start aanbesteding doelgroepenvervoer
Dossierhouder: Broersma

De overeenkomsten met de huidige vervoerders van het
doelgroepenvervoer (Wmo vervoer en
leerlingenvervoer/jeugdwetvervoer) lopen af per 1 augustus 2023 en
kunnen niet meer worden verlengd. Daarom wordt nu gestart met de
voorbereiding van een nieuwe aanbesteding van beide typen vervoer.
Voorstel:
- Akkoord te gaan met de voorbereiding van een regionale
aanbesteding van het doelgroepenvervoer
Akkoord te gaan met de mogelijke extra kosten voor deelname aan
de werkgroep aanbesteding onder alle gemeenten te verdelen indien
inhuur noodzakelijk blijkt
Bijlage:
3a Voorstel Madivosa aanbesteding doelgroepenvervoer
3b Memo aanbesteding Madivosa
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13.05 uur

THEMA (BOVEN)REGIONALE SPECIALISTISCHE JEUGDHULP
4. Evaluatie JeugdzorgPlus in Antonius 2021

13.20 uur

Dossierhouder: Van der Ven

Deze evaluatie JeugdzorgPlus is opgesteld met als doel de colleges en
gemeenteraden van de zeventien Noord-Holland Noord gemeenten te
informeren over de stand van zaken van de JeugdzorgPlus aan de hand
van de transformatieopgave en de inkoopdoelstellingen. De
transformatiedoelstellingen worden aan de hand van kwalitatieve
gesprekken beoordeeld. De inkoopdoelstellingen worden op een
kwantitatieve manier gemeten. In de evaluatie staat beschreven hoe
Horizon werkt aan het behalen van deze transformatiedoelstellingen.
Horizon doet dat in samenwerking met de NHN gemeenten, het
onderwijs, gecertificeerde instellingen en andere ketenpartners.
Voorstel:
- Akkoord te gaan met de evaluatie JeugdzorgPlus in Antonius 2021
- Bijgaande raadsinformatiebrief met de evaluatie naar de raden sturen
na besluitvorming in zeventien colleges (verwachting 3 mei 2022).
Bijlage:
4a Voorstel Madivosa JeugdzorgPlus
4b Concept Evaluatie JeugdzorgPlus 2021
4c Raadsinformatiebrief Evaluatie 2021

5. Verwijsindex
Verlenging overeenkomst bovenregionaal relatiemanagement
Verwijsindex ‘Vroeg Samenwerken in Noord-Holland Noord” (VIN)
Dossierhouders: Kuipers, Groot en Van der Ven

Het gebruik van de Verwijsindex (VIN) is opgenomen in de Jeugdwet en
het besluit verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Op 1 juni 2022 eindigt de huidige overeenkomst met de gemeente
Alkmaar over de inzet van de twee relatiemanagers voor de VIN. Met dit
voorstel besluiten de 17 NHN gemeenten tot een verlenging van de
overeenkomst voor een periode van 1 jaar, met een tussentijdse
evaluatie met de optie van nog 1 jaar.
Voorstel:
- Het bovenregionaal relatiemanagement voor de Verwijsindex VIN
NHN te verlengen met een jaar tot 1-6-2023 met de optie op
verlenging van een extra jaar (tot 1-6-2024) op basis van een
tussentijdse evaluatie
- Kennis te nemen van het rapport ‘De VIR in beeld’
- Kennis te nemen van het jaarverslag 2021
- Kennis te nemen van het Convenant regionale verwijsindex VIN
Bijlage:
5a Voorstel Madivosa Verwijsindex
5b Convenant regionale verwijsindex VIN
5c Jaarverslag 2021 Vroeg Samenwerken in NHN
5d De VIR in beeld.
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13.40 uur

THEMA REGIONALE SAMENWERKING
6. Noodsituatie Dierenopvang Westfriesland

14.00 uur

Dossierhouder: Broersma

Opvang de Bonte Piet is begin 2022 gestopt met de opvang van
gehouden dieren, hierdoor is in de regio een probleem in de opvang
ontstaan. Het dierentehuis in Hoorn is nu de enige opvang in de regio
Westfriesland, maar deze is niet meer toereikend. Uitbreiding van de
opvang is noodzakelijk. Voor de kosten van de uitbreiding wordt van de
Westfriese gemeenten een bijdrage gevraagd.
Voorstel:
- Beschikbaar stellen van een accommodatie van ongeveer 150 m2
voor de opvang van gehouden dieren (leeg pand of nieuwbouw)
- Beschikbaar stellen van extra budget voor de opvang van de
gehouden dieren
- Beschikbaar stellen van budget voor een investering in een
accommodatie voor de opvang van de gehouden dieren
Bijlage:
6 Voorstel Madivosa Dierenwelzijn noodopvang

THEMA BOVENREGIONALE SAMENWERKING

7. Commissie Zorg en Veiligheid

14.20 uur

Terugkoppeling van de Commissie Zorg en Veiligheid van 1 april 2022.
Voorstel:
- Bespreken en terugkoppelen van de commissie Zorg en Veiligheid
Bijlage: Geen stuken

THEMA OVERIG
8. Mededelingen/informatie uitwisseling en rondvraag

14.30 uur

Voorstel:
Kennis nemen van de mededelingen en binnengekomen stukken
Kennis nemen van de projectopdracht doorontwikkeling segment C
Bijlage:
8a Mededelingen Madivosa 7 april 2022
8b Projectopdracht doorontwikkeling segment C

9. Sluiting

15.30 uur
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