Agenda Madivosa
Datum

: 7 juli 2022

Tijd

: 13.00 uur – 15.45 uur

Voorzitter
Locatie

: Axel Boomgaars
: C012

Zaaknummer : 1959897

1. Opening

13.00 uur

2. Verslag Madivosa 2 juni 2022

13.01 uur

Voorstel:
- Vaststellen van het conceptverslag Madivosa 2 juni 2022
Bijlage:
2a Conceptverslag Madivosa 2 juni 2022

THEMA ONDERWIJS
3. Kader voor inzet jeugdhulp IKEC

13.05 uur

Op zes locaties in de gemeente Hoorn wordt, vanuit de visie Integraal
Kind
en Expertise Centrum (IKEC), integraal samengewerkt tussen speciaal
(basis) onderwijs, kinderopvang en gemeentelijke jeugdhulp. Van dit aanbod
maken zowel Hoornse kinderen, als kinderen uit de overige regiogemeenten
in Westfriesland gebruik. In de praktijk zien we dat middels het integraal
werken binnen het IKEC positieve resultaten worden behaald. Echter is ook
naar voren gekomen dat het integraal werken een doorontwikkeling behoeft
op het gebied van inhoudelijke kaders en afspraken over de wijze van
financiering van de gemeentelijke jeugdhulp binnen het IKEC. De betrokken
bestuurders van het onderwijs, de kinderopvang en de gemeente Hoorn
onderschrijven de ambitie om het integraal werken binnen het IKEC door te
ontwikkelen. Bureau Buitenhek heeft in 2021 in opdracht van de gemeente
Hoorn en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs een
businesscase opgeleverd, waarin zij mogelijkheden voor deze
doorontwikkeling hebben uitgewerkt. Vanuit de gemeente Hoorn is een
inhoudelijk en financieel kader uitgewerkt dat nu ter besluitvorming voor
ligt in de colleges van de regio Westfriesland. Het financiële kader is
gebaseerd op de berekeningen uit de businesscase van bureau Buitenhek.
Dit betreft berekeningen op basis van data met peildatum januari 2020.
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Het verzoek aan de bestuurders is daarom om in te stemmen met het
inhoudelijke kader en het geraamte van het financiële kader. In de loop
van 2022 zal de gemeente Hoorn een nieuwe kostenberekening
uitvoeren, welke daarna zal worden voorgelegd aan de Westfriese
colleges ter besluitvorming.
Voorstel:
1. Het inhoudelijk kader af te stemmen voor de inzet van jeugdhulp
binnen, de regionale voorziening, het IKEC Hoorn.
2. Af te stemmen om de jeugdhulp die binnen het inhoudelijk kader valt
en wordt uitgevoerd op het IKEC integraal te gaan financieren
(taakgericht), waarmee voor deze populatie en vorm van jeugdhulp
het verstrekken van individuele beschikkingen komt te vervallen.
3. Af te stemmen dat in kwartaal 3 van 2022 de gemeente Hoorn zorg
draagt voor het uitvoeren van een nieuwe kostenberekening voor de
financiering, op grond van het bijgevoegde financiële kader met
recentere data. De nieuwe kostenberekening zal ter besluitvorming
worden voorgelegd aan de zeven Westfriese colleges.
Bijlage:
3a Voorstel Madivosa IKEC kosten
3b Bijlage 1 IKEC Visie
3c Bijlage 2 Businesscase bureau Buitenhek IKEC 2021
3d Bijlage 3 Inhoudelijk kader IKEC 020622

THEMA MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, BESCHERMD WONEN EN VERWARDE PERSONEN
(KWETSBARE INWONERS)
4. Inkoop MO/BW

13.35 uur

De regionale contracten voor Maatschappelijke Opvang zijn in 2019 gesloten,
deze zijn eind 2021 verlengd tot en met 31 december 2022. De contracten
kunnen niet opnieuw worden verlengd. De regionale contracten voor
Beschermd Wonen zijn in 2020 gesloten, deze zijn eind 2021 verlengd tot
en met 31 december 2022. Voor het jaar 2023 kunnen deze voor de laatste
keer worden verlengd. Hetzelfde geldt voor de regionale contracten Jeugd
en Wmo.
Voorstel:
1. verlenging van de regionale overeenkomsten Beschermd Wonen (BW)
voor de duur van één jaar, met ingang van 1 januari 2023;
2. vernieuwing van de bestaande regionale overeenkomsten Maatschappelijke
Opvang (MO) voor de duur van één jaar, met ingang van 1 januari 2023;
3. het starten van de voorbereidingen van de inkoop MO/BW, waarvoor de
contracten zullen ingaan per 1 januari 2024;
4. dekking van de kosten voor de punten 1 tot en met 3 uit de regionale middelen
MO/BW.
Bijlage:
4 Voorstel Madivosa inkoop MO-BW 2023

THEMA DOELGROEPENVERVOER
5. Doelgroepenvervoer

13.50 uur

Ter voorbereiding van de regionale inkoop van het doelgroepenvervoer per
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1 augustus 2023 worden de strategische uitgangspunten beschreven in het
Memo Inkoopstrategie - regionale aanbesteding doelgroepenvervoer 2023.
Na vaststelling van deze inkoopstrategie zal de gemeente Hoorn als
opdrachtgever fungeren. Daarom is een mandaat/machtigingsbesluit
toegevoegd. Op basis van de strategische uitgangspunten worden de
inkoopdocumenten verder uitgewerkt. Daarbij wordt de inbreng vanuit de
Adviesraden Sociaal Domein meegenomen zoals beschreven in de
gezamenlijke reactie op de ingebrachte adviezen.
Voorstel:
U wordt voorgesteld om akkoord te gaan met:
1. De inkoopstrategie doelgroepenvervoer zoals verwoord in de Memo
aanbesteding doelgroepenvervoer 2023
2. De gezamenlijke reactie op adviezen voor de inkoop doelgroepenvervoer
vanuit de adviesraden
3. De gemeente Hoorn te mandateren/machtigen voor het vaststellen van de
aanbestedingsdocumenten en alle noodzakelijke stappen te doorlopen tot
en met de definitieve gunning en ondertekening van de opdracht namens
de regio middels het bijgevoegde mandaatbesluit.
Bijlage:
5a Voorstel Madivosa Aanbesteding doelgroepenvervoer
5b Advies Drechterland zaak 979227
5c Scan advies Koggenland aanbesteding doelgroepenvervoer
5d Advies raad Enkhuizen doelgroepenvervoer
5e ARSD advies aanbesteding doelgroepenvervoer mei 2022
5f Gezamenlijke reactie op inbreng adviesraden
5g Mandaat en volmacht besluit
5h Memo aanbesteding DGV 2023

6. Verlenging regionale overeenkomsten Jeugdhulp en Wmo

14.15 uur

De regionale overeenkomsten specialistische jeugdhulp, hoog specialistische
jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering en Wmo lopen op
31 december 2022 af. Om de zorgcontinuïteit voor de inwoners te waarborgen
is het voorstel om de huidige overeenkomsten te verlengen met de duur van één
jaar. Hiervoor is bijgevoegd collegevoorstel opgesteld. De gemeente Hoorn is door
de regiogemeenten gemandateerd om een besluit te nemen over de verlenging voor
de duur van één jaar. Voorafgaand hieraan dient hierover bestuurlijke afstemming
plaats te vinden.
Voorstel:
1. Af te stemmen met een verlenging van de regionale overeenkomsten Jeugdhulp en
Wmo met ingang van 1 januari 2023 voor de duur van één jaar.
2. Wethouder M. van der Ven te mandateren om de verlengingsbrieven van de
regionale overeenkomsten Jeugdhulp te ondertekenen.
3. Wethouder K. Hakhoff mandateren om de verlengingsbrieven van de regionale
overeenkomsten Wmo te ondertekenen.
Bijlage:
6a Voorstel Madivosa Verlengingen overeenkomsten RGW
6b Besluitvormend collegevoorstel verlenging overeenkomsten Jeugdhulp en Wmo

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

14.30 uur

Op 29 juni 2022 komt de ambtelijke werkgroep bij elkaar om het voorstel van
het vorige Madivosa te bespreken, en een start te maken met de eerste uitwerking.
Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, komen wij bij u op de lijn.
Ter informatie hieronder het voorstel van de vorige vergadering (2 juni 2022).
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:
7 Voorstel Madivosa 2 juni 2022 Bestuursopdracht inkoop Wmo en Jeugdhulp

THEMA BOVENREGIONALE SAMENWERKING
8. Commissie Zorg en Veiligheid

15.15 uur

Alleen op de agenda als de commissie is geweest.
Voorstel:
-

Bespreken en terugkoppelen van de commissie Zorg en Veiligheid

Bijlage:
Geen

THEMA OVERIG

9. Mededelingen/informatie uitwisseling en rondvraag
Voorstel:
-

Kennis nemen van de mededelingen

-

Evaluatie netwerkorganisatie

Bijlage:
Geen
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15.20 uur

10. Sluiting

15.45 uur
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