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Onderwerp: 8 Mededelingen / informatie-uitwisseling Madivosa 7 april
2022
Op de lijst van mededelingen staat de laatste stand van zaken gemeld over projecten
vallend onder het Madivosa. Belangrijke informatie na verzending van de agenda en
stukken, wordt ter vergadering kort door de dossierhouder(s) gemeld. Geeft een en ander
aanleiding om uitgebreider van gedachten te wisselen over een onderwerp, dan vindt
agendering plaats voor de volgende Madivosa vergadering.
Voorstel:
Kennis te nemen van de mededelingen en informatie uitwisseling over actuele
ontwikkelingen op diverse dossiers
THEMA BOVENREGIONALE (SPECIALISTISCHE) JEUGDHULP
Dossierhouders Kuipers, Groot en Van der Ven
Bijlage:
8b Projectopdracht doorontwikkeling segment C

In de overeenkomst Hoog Specialistische Jeugdhulp is een ontwikkelopgave (segment C)
opgenomen. Deze doorontwikkeling is nog niet uitgevoerd. Uit de evaluatie van het RGW is
naar voren gekomen dat er sprake is van een hiaat tussen segment B en C, welke linkt aan
deze ontwikkelopgave. In de projectopdracht wordt de ontwikkelopgave, zoals opgenomen
in de overeenkomst, en de uitkomst van de evaluatie RGW nader toegelicht. In de
handreiking segment C, staat de huidige afbakening van segment C uitgebreid omschreven.
Voorstel:
Kennis nemen van de projectopdracht doorontwikkeling segment C

OVERLEG EN SAMENWERKING
Bestuurlijke overleggen Westfriesland (Madivosa, VVRE en gezamenlijk
Madivosa/VVRE)
2 juni, 7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

Commissie Zorg & Veiligheid
Dossierhouders Bijman en Van der Ven

Data 2022:
1 april, 1 juli en 25 november.
Regionale raadsledenbijeenkomsten 2022
In 2022 zijn nog vijf bijeenkomsten gepland: De data voor 2022 zijn: 18 mei, 1 juni, 28
september, 26 oktober en 23 november.
De agenda van deze bijeenkomsten wordt vastgesteld in het overleg ‘Westfriese
Samenwerkings Driehoek’, waarin ook de voorzitters van VVRE en Madivosa zitting hebben.
De te behandelen onderwerpen worden in belangrijke mate aangedragen door VVRE en
Madivosa. In principe gaat het om onderwerpen waarbij het wenselijk is raadsleden in een
vroegtijdig stadium te betrekken en waarover de afzonderlijke raden in een later stadium nog
zullen moeten besluiten.
Het is aan de leden van VVRE en Madivosa om aan te geven welke onderwerpen geschikt zijn
voor een regionale raadsledenbijeenkomst.

