
 
BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016 

 
Aanwezig: 
Naam  Gemeente  Naam Gemeente Naam Organisatie 
F.Q.A. van Trigt Hillegom J.W.M. Pietersen Nieuwkoop H. Gorter (verslag) Holland Rijnland
F.M. Schoonderwoerd Kaag en Braassem A. Gotink Noordwijkerhout T. Schavemaker Holland Rijnland
I.G. Mostert  Katwijk J.J.G.M. Roeffen Oegstgeest P. Grob TWO
R.A. van Gelderen (voorzitter) Leiden A.L. van Kempen Teylingen
M.H. van der Eng Leiderdorp E.G.E.M. Bloemen Zoeterwoude
A.D. de Roon Lisse C. den Ouden Zoeterwoude

 

    

 
Gasten:    

 

    

B.L. Binkhorst, S. Lekkerkerker, A. Toen (gemeente Leiden)     
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda  Mw. van Gelderen heet iedereen van harte welkom. Agendapunt 9, met betrekking tot 
jeugdhulp, wordt toegevoegd en in beslotenheid behandeld.  

 
  De agenda is vastgesteld. 

02 Vaststelling verslag PHO Maatschappij 22 juni 2016  Het verslag is vastgesteld. 

03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleg-
gen  

a. Mededelingen 
b. Ingekomen stukken 
c. Externe bestuurlijk overleggen 

3a.  Mededelingen: 
  Toezicht Wmo: Dhr. van der Eng deelt mede dat de Leidse Regio een voorstel 

voorbereidt om het toezicht van de Wmo onder te brengen bij RDOG Hollands 
Midden. De Leidse Regio zal de notitie ter informatie delen met het PHO.  
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  Regiotaxi: voor de beoordelingscommissie van de aanbesteding Regiotaxi is nog 
een bestuurder nodig. Deze bestuurder moet op 2 september beschikbaar zijn. 
Dhr. Gotink biedt aan deel te nemen aan de beoordelingscommissie.  

  

04  Zorginkoop LVB doelgroep najaar 2016 
Voorstel: 

1. kennis te nemen van het onderzoek door bureau HHM en de 
aankondiging van de VNG dat er extra budget naar de Wmo gaat 
voor de doelgroep LVB; 

2. In te stemmen met het ambtelijk advies om, gezien de strakke 
planning, in ieder geval het eerste jaar (tot januari 2018) te star-
ten met de LVB zorg op Holland Rijnland niveau. Dat betekent 
dat Leiden als centrumgemeente fungeert en de uitvoering wordt 
toegevoegd aan de werkwijze van Beschermd Wonen. 

 

 Het PHO stemt in met het voorstel.  
 
 Aandachtspunten: 

 Het PHO heeft behoefte aan een financieel overzicht. 
 Het PHO adviseert om te onderzoeken of het wellicht handiger is om voor twee 

jaar aan te besteden.  
 Het PHO geeft aan het gebruik van lokale kennis en inzet erg belangrijk te vin-

den. 
 
 Gemeente Leiden deelt de lijst van instellingen die zij nu op het oog heeft.  
 

05 Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Voorstel: 
Kennis te nemen van: 

 uitstel van bezuiniging van 8 ton op de maatschappelijke opvang 
voor 2017; 

 de ruimte in het budget Beschermd wonen 2015; 
 

A De werkgroep OGGZ opdracht te geven om voor een deel van deze 
meevallers een bestedingsvoorstel uit te werken met daarin de vol-

Het PHO heeft kennisgenomen van het uitstellen van de bezuiniging op de maat-
schappelijke opvang voor 2017 en van de ruimte in het budget Beschermd wonen 
2015 en stemt in met de punten A en B van het voorstel.  

 
Aandachtspunten:  

 Het PHO benadrukt behoefte te hebben aan een financieel overzicht.  
 Warme overdracht is van groot belang.  
 Het zou goed zijn om de ervaringen van ‘Tom in de Buurt’ met elkaar te delen. 
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gende onderdelen: 
1. inzet in de regio van de middelen voor Maatschappelijke opvang door 

meer ambulante ondersteuning ter voorkoming van intramurale on-
dersteuning 

2. extra uitvoeringsbudget met als doel meer kennis opbouwen bij con-
sulenten in de regio en betere schakels te organiseren tussen consu-
lenten BW in de centrumgemeente (bijvoorbeeld 1 dag per week in-
zet van een consulent in de subregio) 

3. budget beschikbaar te stellen voor zorgaanbieders voor het ontwik-
kelen van kleinschalige woonvarianten, gebaseerd op scheiden wo-
nen en zorg. Hierbij wordt de ambulante ondersteuning vanuit de 
Wmo begeleiding gegarandeerd maar wordt met zorgaanbieders ge-
keken welke aanloopkosten uit het centrumgemeentebudget kunnen 
worden bekostigd gedurende een afgebakende periode. De gemeen-
ten worden dan dus verantwoordelijk voor de ambulante ondersteu-
ning, de centrumgemeente financiert de eventuele extra kosten. 

4. extra beleidsinzet ten behoeve van de uitwerking van het regionale 
plan van aanpak, dat eind 2017 vastgesteld moet zijn. Deze persoon 
is aanvullend op de regionale werkgroep.  

5. Voor de doelgroep LVB vanuit verblijfsplekken Jeugd daar waar 
noodzakelijk verlenging van de 24uurs zorg tot eind 2016 te verlen-
gen, gefinancierd uit het budget Beschermd wonen. 

 
B    Vanaf januari 2016 bekostigen lokale gemeenten 4 van de 6 maan-

den individuele begeleiding van hun inwoners die uitstromen uit de 
maatschappelijke opvang. Omdat het een lokale Wmo verantwoorde-
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lijkheid betreft stellen we het volgende voor:
1. dat gemeenten per 2017 alle individuele begeleiding na uitstroom uit 

de maatschappelijke opvang bekostigen van zijn inwoners 
2. na de zomer bieden we financieel inzicht in de decentralisatie-

uitkering en de prestatieafspraken met de Binnenvest. 
 

06 Stand van zaken verantwoording ihkv GR GGZ, inloopfunctie 
+subsidieaanvraag WMO (O)GGZ/CPGGZ 2017 
 

Voorstel: 
In te stemmen met het voorstel om: 
1. de komende periode met alle GGZ partners (in ieder geval Rivierdui-

nen, Stichting Zon, Het inloophuis en informatiepunt) te komen tot 
een gemeenschappelijke visie en integrale aanpak collectieve pre-
ventie en mogelijk tot een gezamenlijke subsidieaanvraag per 2018. 

2. de inloopfunctie GGZ inhoudelijk te betrekken in dit transformatiepro-
ces. 

3. de Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies in de huidige vorm 
voort te zetten tot 2018 en op basis van de gezamenlijke visie te be-
sluiten om de Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies voort te 
zetten, dan wel te herzien of te beëindigen. 

 Het PHO stemt in met het voorstel.  
 

Aandachtspunten:  
 Het PHO heeft behoefte aan een overzicht (mind map) van welke GGZ-functies 

waar belegd zijn. Holland Rijnland gaat na of een dergelijk overzicht bestaat.  
 Subregio’s moeten ook de kleinschalige mogelijkheden bekijken.  
 Nieuwkoop doet de oproep om het cliëntperspectief niet uit het oog te verliezen; 

kijk vooral vanuit de cliënt naar wat er nodig is. 
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07  Bezuinigingen groen onderwijs  
Voorstel:  

1. In te stemmen met verzenden brief aan Tweede Kamer met op-
roep niet te bezuinigen op groen onderwijs. 

 

Het PHO gaat akkoord met verzending van de brief na het verwerken van enkele tek-
stuele wijzigingen.  
 
Wijzigingen: 

 Ook de greenport Duin- en Bollenstreek noemen in de brief.  
 Toevoegen dat het groenonderwijs een belangrijke rol vervult in de toeleiding 

naar de arbeidsmarkt van jongeren die een afstand hebben tot de arbeids-
markt.  

 
Dhr. Gotink oppert dat de brief meer kracht bijgezet kan worden door deze met een 
aantal PHO-leden aan te bieden aan de Tweede Kamer. Het PHO vindt dat een 
goed idee. Het is wel van belang dat onderzocht wordt wat hierover al besproken is 
in de Kamer.  

 

08 Rondvraag en sluiting  Geen vragen. 

 
Actielijst 

 PHO 22 juni 2016   
03 Kort memo opstellen over accountantsverklaring 2015 Afgehandeld TWO
07  Brief opstellen wachtlijstproblematiek Veilig Thuis Augustus / september 2016 Gemeente Leiden / A. van Zeijl 
07  Voorstel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Veilig Thuis Augustus / september 2016 Gemeente Leiden 
07 Brief opstellen deskundigheidsbevordering Signs of Safety Augustus / september 2016 Gemeente Leiden / A. van Zeijl 
  
 PHO 25 mei 2016   
06 Presentatie inkoop Jeugdhulp Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem 24 Augustus 2016 Alphen aan den Rijn/Kaag en Braassem 



 
09 Bestuurlijk overleg inplannen met Rivierduinen  Juni/juli 2016 Gemeente Oegstgeest/ H. de Bruin 
    
 PHO 13 april 2016   
3a  Voorstel hoe om te gaan met topinkomens bij zorgaanbieders September 2016 TWO/P. Grob

 
 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland van 24 augustus 2016. 
 

de secretaris,       de voorzitter, 
 

         H. Gorter                            R.A. van Gelderen  


