
 
CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ D.D. 17 FEBRUARI 2016 

 
Aanwezig: 
Naam  Gemeente  Naam Gemeente  Naam Organisatie 
H. de Jager Alphen aan den Rijn J.J.F.M. Gardeniers Leiderdorp I. van Breda Holland Rijnland 
W. J. Stegeman Alphen aan den Rijn A.D. de Roon Lisse P. Duijvensz Holland Rijnland 
F. J. Roelfsema Hillegom M.J.C. Fles Noordwijk A. van Ginkel Holland Rijnland 
H.P.M. Hoek Kaag en Braassem A. Gotink Noordwijkerhout H. Gorter (verslag) Holland Rijnland  
I.G. Mostert Katwijk J.J.G.M. Roeffen Oegstgeest T. Schavemaker Holland Rijnland 
M. Damen Leiden A.L. van Kempen Teylingen P. Grob TWO 
R.A. van Gelderen (voorzitter) Leiden I.C.J. Nieuwenhuizen Voorschoten 
M.H. van der Eng Leiderdorp  
   
Gasten:     
T. van der Zanden (TWO), S. Lekkerkerker (Gemeente Leiden), M. Ouwerkerk (Gemeente Leiden)
 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda  Mw. van Gelderen heet iedereen welkom. De agenda is vastgesteld.  

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Maatschappij 20 januari 2016  Het verslag van 20 januari 2016 is vastgesteld met de volgende wijzigingen: 
 - het toevoegen van dhr. Schoonderwoerd aan de aanwezigenlijst 
 - bij punt 6a niet te spreken over stemmen, maar aan te geven dat subregio’s 
standpunten hebben uitgewisseld, en hebben afgesproken om het amende-
ment mee te nemen in de verdere uitwerking van het inkoop-voorstel dat 16 
maart voorligt in het PHO Maatschappij.  
 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

Naar aanleiding van het verslag: 
- Sociale Kaart komt als mededeling terug in een volgend PHO.  

03 a. Mededelingen  
b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming 
c. Terug-/vooruitblik externe bestuurlijk overleggen  

 3b. 3. Procesvoorstel contractering Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s): Nieuw-
koop merkt op dat budget Alphen aan den Rijn nog meegerekend wordt. De 
tweede aanpak van Alphen aan den Rijn wordt verder uitgewerkt in het In-
koopplan, inclusief de financiële consequenties. 
 
3c. Terugkoppeling stuurgroep Aanpak Verwarde Personen: Dhr. Roelfsema 
geeft aan dat het thema van het overleg ‘fysieke locatie’ was, bijvoorbeeld of 
een cellencomplex een goede locatie is om verwarde personen op te vangen. 
Er zullen locaties gebouwd moeten worden en aan Rivierduinen is ook com-
mitment gevraagd hiervoor. Nieuwkoop vraagt aandacht voor het onderwerp 
‘vervoer’ in een volgend overleg.   
 
Terugkoppeling overleg met bestuurder Jeugdbescherming West: Dhr. van 
Kempen geeft aan dat besproken is hoe het nu gaat met Jeugdbescherming 
West en het CIT nu dat is ondergebracht bij de  RDOG. Aandachtspunt is het 
gezamenlijk verder uitwerken van de transformatie-agenda. 
 

04 Inkoopplan Jeugdhulp 2017 
  Voorstel: kennis te nemen van presentatie en ruimte voor vragen.  
 

Tijs van der Zanden geeft een presentatie over het Inkoopplan Jeugdhulp 
2017 (deze presentatie heeft u ontvangen op 18 februari jl.). 

 
- Mw. van Gelderen geeft aan de Uitgangspunten Hart voor de Jeugd te 

missen in de presentatie. Deze worden wel verwerkt in het Inkoopplan. 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

- Holland Rijnland informeert de griffies over de planning van het Inkoop-
plan Jeugdhulp 2017. 

 
Dhr. Grob geeft aan dat op 18 februari de prognose jeugdhulp 2015 verstuurd 
wordt. In april worden de definitieve cijfers bekend.  

05   Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland  
 

Voorstel:  
1. Akkoord te gaan met het marktbewerkingsplan 2016 en de hierin 

opgenomen bestuurlijke uitgangspunten. 
2. Akkoord te gaan met de uitvoering en nadere uitwerking van pro-

jecten in het marktbewerkingsplan 2016: 
2.1 Vraag en aanbod - Banenmarkten 
2.2 Sectorbenadering onderwijs 
2.3 Sectorbenadering zorg 
2.4 Sectorbenadering transport en logistiek 
2.5 Sectorbenadering overheid 
2.6 PPS-constructie: kansen bij de uitzendbranche 
2.7 Communicatie 
2.8 Inzicht kandidaten- en vacaturebestand 
2.9 Inzet werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging 
2.10 Heldere beleidskeuzes 
2.11 Social Return 

 

Het PHO heeft kennisgenomen van het opstellen van het marktbewerkings-
plan van het Werkbedrijf en spreekt commitment uit voor de verdere uitwer-
king van dit plan.  
 
Mw. Damen geeft toelichting op het marktbewerkingsplan. Aandachtspunten 
hierbij zijn de samenwerking tussen de subregio’s en realisatie van de banen-
afspraak in de publieke sector. De gemeenten in de regio hebben hier als 
overheid een voorbeeldfunctie in.  
 
- Dhr. Roeffen geeft aan dat Oegstgeest wordt uitgelicht in het plan, maar 

dat Oegstgeest hierbij valt onder de Leidse regio.  
 
 

06 Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 
 

Voorstel:  

Het PHO wil eerst een inventarisatie van wat het Regionaal Platform Arbeids-
marktbeleid Rijn Gouwe doet en wat het voor Holland Rijnland betekent en 
kan betekenen alvorens een besluit te kunnen nemen over beëindiging deel-



 
Nr. Agendapunt Besluit 

1. Het DB Holland Rijnland te adviseren de deelname van Holland Rijnland 
aan het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe te beëindigen. 

2. Opdracht te verlenen om voor het PHO Maatschappij van 25 mei met 
een voorstel te komen voor de invulling van onderwijs-arbeidsmarkt ac-
tiviteiten in Holland Rijnland en hierin de vormgeving van een platform-
functie mee te nemen.  

3. Het DB Holland Rijnland te adviseren het in de begroting geoormerkte 
budget van € 52.990 te blijven bestemmen voor analyse en onderzoek 
en op basis van de uitkomsten van de inventarisatie tot een definitieve 
invulling te komen.  

 

name. 
 
Mw. Damen doet een bestuurlijke toezegging deze inventarisatie uit te voeren. 
Dhr. Stegeman doet de suggestie om ook collega’s van Economie hierbij te 
betrekken.  
 

07 Uitvoeringsplan educatie 2016 
 

Voorstel: 
Het college van de gemeente Leiden te adviseren om: 
1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan educatie 2016; 
2. In te stemmen met de inzet van de resterende middelen voor educatie 

2016 (€ 200.000,00) voor bijstandsgerechtigden die niet voldoen aan 
de taaltoets. 

 

Het PHO vraagt om een verdiepingsslag op het Uitvoeringsplan en een inven-
tarisatie van wat het aanbod per gemeente is en hoe de middelen per ge-
meente worden verdeeld, alvorens het college van de gemeente Leiden te 
kunnen adviseren over het Uitvoeringsplan Educatie 2016.  
 
Mw. van Breda geeft een korte toelichting op het geplande educatieaanbod in 
2016.  

 
Mw. Damen zegt toe dat verdiepingsslag gemaakt wordt, waarin onder andere 
vermeld zal worden wat er in 2016 gecontracteerd is, hoe de resultaten geme-
ten worden en wat de pilots/taalhuizen inhouden. De inventarisatie van het 
complete aanbod in de gemeenten en regio is bijna gereed.  

08 Aanvullende informatie bij begeleiding na maatschappelijke opvang 
2016  

Het PHO heeft kennisgenomen van de aanvullende informatie bij begeleiding 
na uitstroom uit de maatschappelijke opvang en gaat akkoord met het voorstel 
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Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de aanvullende informatie bij Begeleiding na uit-

stroom uit de maatschappelijke opvang. 
2. Akkoord te gaan met het voorstel van de centrumgemeente om de na-

zorg bij uitstroom uit de maatschappelijke opvang per 2016 voor nieu-
we cliënten over te nemen na twee maanden.  

 
 
 

van de centrumgemeente om de nazorg bij uitstroom uit de maatschappelijke 
opvang per 2016 voor nieuwe cliënten over te nemen na twee maanden. 
 
Dhr. Gardeniers  vraagt aandacht voor goede afstemming op individuele basis 
voor de overgang naar de lokale WMO. 
De gemeente Leiden maakt op basis van haar eigen ervaringen een inschat-
ting van het aantal uren dat gemiddeld nodig is aan begeleiding na uitstroom 
uit de maatschappelijke opvang. De gemeenten kunnen hiermee hun kosten 
voor de WMO-begeleiding inschatten. 

09  Uitvoeringsnotitie Beschermd wonen Holland Rijnland 2016 
 

Voorstel: 
1. Akkoord te gaan met de afspraken waarbij centrumgemeente en lokale 

Wmo per cliënt gezamenlijk bepalen wat de beste maatwerkvoorzie-
ning bij zelfstandig wonen; 

2. Het college van Burgemeester en Wethouders Leiden te adviseren om 
deze uitvoeringsnotitie Beschermd wonen vast te stellen in afwachting 
van een uitgebreidere integrale beleidsvisie die in de loop van 2016 
wordt opgesteld samen met de regiogemeenten; 

3. Kennis te nemen van het feit dat het beleidskader, door vertraging lan-
delijk, pas met ingang van 2017 gerealiseerd kan worden.  
 

 

Het PHO gaat akkoord met het voorstel met een paar aandachtspunten, te 
weten:  
- verdere uitwerking financiële consequenties; 
- het beleidskader Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen hierop af 
te stemmen.  
 
Het PHO constateert dat de zorgzwaarte van cliënten toeneemt en het van 
groot belang is dat de wmo-consulenten goed geëquipeerd worden. Het PHO 
pleit er voor dat na 2016 goed gekeken wordt naar samenhangend zorgstelsel 
voor de groep mensen die beschermd wonen.  
 
Complimenten voor de ambtenaren die zich hier heel druk mee bezighouden.  

Mw. Ouwerkerk geeft aan dat het afgelopen jaar met de decentralisatie is ge-
bleken dat de doelgroep ‘licht verstandelijk beperkt 18-23 jaar’ niet altijd toe-
gang heeft tot beschermd wonen. Zij komen niet in aanmerking voor een WIZ-
indicatie en passen eigenlijk niet binnen de doelgroep Beschermd Wonen om-
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dat de GGZ-problematiek niet overheerst. Dit probleem wordt inmiddels lande-
lijk herkend.  

Er wordt een landelijk vervolgonderzoek uitgevoerd, waarbij via de centrum-
gemeente uitgezocht wordt om hoeveel mensen het gaat en wat de mogelijke 
kosten zijn voor de zorg die deze groep nodig heeft. Mw. Ouwerkerk vraagt of 
de gemeenten hieraan willen meewerken. Hiermee wordt ingestemd. Het on-
derzoek wordt van half maart tot eind mei uitgevoerd. 
 
De gemeenten zullen via het AO Zorg en Welzijn geïnformeerd worden over 
dit onderzoek. 

  

10 Rondvraag en sluiting - Mw. Pietersen vraagt of presentaties van vandaag snel rondgestuurd kun-
nen worden. Holland Rijnland zegt dit toe. NB: Op 18 februari zijn de pre-
sentaties verstuurd aan de leden van het PHO Maatschappij.  
 

 
 

Actielijst 
  

 PHO 20 januari 2016 Wanneer Wie 
02 Budget Begeleiding Maatschappelijke opvang 2016 en 2017 Afgehandeld Gemeente Leiden/Mw. Ouwerkerk 
3b Opnieuw agenderen rapport Expertteam Afgehandeld Holland Rijnland/TWO 
3c Updaten overzicht externe bestuurlijke overleggen Afgehandeld Holland Rijnland/H. Gorter 
06 Inventarisatie Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 25 mei 2016 Holland Rijnland/P. Duijvensz 



 
07 Verdiepingsslag Uitvoeringsplan educatie 2016 en afmaken inventarisatie  Gemeente Leiden/  
08 Inschatting uren begeleiding na maatschappelijke opvang Mei 2016 Gemeente Leiden/S. Lekkerkerker 
09 Onderzoek beschermd wonen ‘licht verstandelijk beperkten 18-23 jaar’ Juni 2016 Gemeente Leiden/M. Ouwerkerk 
  
 PHO 16 december 2015   
4 Uitwerken voorstel lokale input Sociale Kaart 13 april 2016 Gemeente Leiden/Dhr. Bruna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland van 16 maart 2016. 
 

de secretaris,       de voorzitter, 
 


