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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
 

Portefeuillehouderoverleg Maatschappij 16 december 2015 
       

   Gemeente  Naam     Gemeente  Naam 
 
Aanwezig:   Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Teylingen  A.L. van Kempen 
   Alphen aan den Rijn H. de Jager    Voorschoten  I.C.J. Nieuwenhuizen 

Hillegom  F.J. Roelfsema    Zoeterwoude  E.G.E.M. Bloemen     
Kaag en Braassem H.P.M. Hoek    Zoeterwoude  C. den Ouden  
Katwijk   I.G. Mostert       

   Leiderdorp  J.J.F.M. Gardeniers   Holland Rijnland A. van Ginkel 
Leiderdorp  M.H. van der Eng      H. Gorter (verslag) 
Lisse   A.D. de Roon       P. Grob (TWO) 
Nieuwkoop  J.W.M. Pietersen        
Noordwijk  M.J.C. Fles    Gasten:  T. Bruna (Leiden)  
Noordwijkerhout A. Gotink       M. Ouwerkerk (Leiden) 
Oegstgeest  M.A. den Boer       R. Meijer (Nieuwkoop) 
Oegstgeest  J.J.G.M. Roeffen      I. Vriezen (TWO)  
              
      
                

Nr. Agendapunt Advies Besluit 
01 Opening en vaststelling 

agenda 
 Mw. van Gelderen heet iedereen welkom.  

 
De volgende agendapunten worden vertrouwelijk behandeld: 
11. Contractering (en begroting) Jeugdhulp 2016 
12. Uitgangspunten Toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland 
13. Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017  
 

02 Vaststelling verslag verga-
dering PHO Maatschappij  

Verslag vaststellen Verslag van 11 november 2015 is akkoord.  

03 a. Mededelingen  1. Samenwerking meerjaren beleidskader beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang: 
Een regionale werkgroep gaat  het nieuwe beleidskader be-
schermd wonen en maatschappelijke opvang opstellen.  

2. Financiën beschermd wonen 2015: 
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- Er is een nieuwe prognose van de financiën van Beschermd wo-
nen, gebaseerd op drie kwartalen en op betere gegevens. Dit is 
een reëlere prognose dan de vorige, op basis daarvan werd een 
winstwaarschuwing aangekondigd. Er blijkt niet langer sprake 
te zijn van een tekort op het budget. Eind februari worden defi-
nitieve cijfers verwacht. Er is nog een aantal zorgaanbieders dat 
nog niets heeft gedeclareerd dit jaar, er wordt uitgezocht hoe 
dat kan.  

- Voor 2016 is een bedrag van €27,5 miljoen vastgesteld. Ver-
wacht wordt dat dit voldoende zal zijn.  

- Het PHO heeft behoefte aan transformatie binnen dit onder-
werp. Afgesproken wordt meer samen op te trekken en lokale 
input op te halen.  

 
3. Digitaal Preventieloket Sociaal Domein: 

Conform afspraak in vorig PHO is in het ambtelijk overleg Jeugd 
afgesproken om de kosten die geraamd waren voor de TWO 
(€15.000) alsnog door de afzonderlijke gemeenten in te bren-
gen via de verdeelsleutel. Hierover worden afspraken gemaakt 
met de GGD. PHO stemt hiermee in. 

 
Overige mededelingen:  
- Dhr. Hoek geeft aan dat het rapport van de inspectie over het 
incident in Kaag en Braassem rond kindermishandeling open-
baar gemaakt is. Hieruit komt naar voren dat beter samenge-
werkt moet worden om zo tijdig en volledig mogelijk geïnfor-
meerd te zijn met betrekking tot de veiligheid van de kinderen. 
Aanbieders zullen ook met verbeterplannen moeten komen om 
dit de komende tijd te verbeteren.  
 

b. Ingekomen stukken, 
uitgaande brieven en 
stukken ter kennisne-
ming  
 

a. Verslag Bestuurlijk Afstemmings-
overleg Maatschappij Plus 29 oktober 
2015 

b. Overzicht bestuurlijke besluitvorming 
 

 

c. Terug-/vooruitblik ex-
terne bestuurlijke 
overleggen 
 

 Dhr. Mostert geeft een korte terugkoppeling van het Bestuurlijk 
Overleg werk op 9 december: 
- In dat overleg is stilgestaan bij het 1-jarig bestaan van het 

Werkbedrijf.  
- De nieuwe website ‘Stekker 4’ is online gegaan.  
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- Het onderwijspunt dat vorig PHO besproken is, wordt gezamen-
lijk opgepakt met Stichting Bedrijfsleven Beroepsonderwijs.  
 

04 Uitvoering Beheer SoCard 
4 

- Beheer opdragen aan OrangeHill 
- Beheer opdragen aan team Gegevens 

Leiden 

Afspraak om beheer op te dragen aan team gegevens Leiden, met 
ruimte voor lokale voorkeuren, met de volgende uitzonderingen:  
- De 5 Bollenstreek-gemeenten, Kaag en Braassem en Voorscho-

ten doen niet mee.   
 
Opmerking: dit voorstel heeft betrekking op beheer van reguliere 
gegevens. De input van lokale gegevens moet verder uitgewerkt 
worden en daar moeten nog afspraken over gemaakt worden. 
 

05 Verzoek samenwerking 
Holland Rijnland met Ken-
niswerkplaats Sociaal Do-
mein van de Hogeschool 
Leiden (WMO-werkplaats) 

- Het PHO Maatschappij onderstreept 
relevantie van samenwerking met 
Kenniswerkplaats Sociaal Domein.  

- PHO Maatschappij beveelt de aange-
sloten gemeenten aan, meerjarig 
(van 2016-2018) de samenwerking 
met de Kenniswerkplaats Sociaal Do-
mein aan te gaan.  
 

Het PHO spreekt de intentie uit om mee te doen, onder voorbehoud 
van de verdere uitwerking waarin wordt aangegeven wat er van de 
gemeenten verwacht wordt.  
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Collectieve preventie in de 
GGZ 

1. Kennis te nemen van de evaluatie 
GGZ-regeling Holland Rijnland (bij-
lage 1); 

2. In te stemmen met: 
a) het besluit om de Gemeenschap-

pelijke Regeling te beëindigen en 
alle subsidiepartners hiervan op 
de hoogte te stellen; 

b) het regionaal, subregionaal of lo-
kaal organiseren van de volgende 
producten voor preventie in de 
GGZ, zoals zij in bijlage 2 hoofd-
stuk 4 worden omschreven: 
- Informatie, advies en voor-

lichting 
- Signalering en advies (consul-

tatie) 
- Ondersteuning: 

Akkoord met het voorstel om gemeenten te adviseren hiermee in te 
stemmen. Het PHO heeft wel behoefte aan een nadere uitwerking 
van punt b van het voorstel over regionaal, subregionaal of lokaal 
organiseren. Het beëindigen van de Gemeenschappelijke Regeling 
is een bevoegdheid van de gemeenteraden.  
 
Opmerkingen:  

- Er ontbreekt een inhoudelijk kader voor een nieuwe GGZ-
regeling.  

- Procedure bestuurlijke besluitvorming moet uitgezocht wor-
den.  
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 Cliëntondersteuning en belan-
genbehartiging 

 Maatjesprojecten en lotgeno-
tencontact 

 Inloop 
 Trainingen en cursussen 

c)  de preventie GGZ alleen te rich-
ten op volwassenen; 
d) de financiering van de in beslis-

punt 2b genoemde producten voor 
een periode van 4 jaar; 

e) het evalueren van de collectieve 
preventie, geformuleerd in bijlage 
2, na een periode van 4 jaar 

3. De werkgroep OGGZ de opdracht te 
geven om het voorstel voor 2017 
verder uit te werken. 
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Inloopfunctie GGZ Rivier-
duinen 

1. Naar aanleiding van bijgaande notitie 
over de GGZ inloop Rivierduinen voor 
2016 de daarin genoemde vijf 
uitgangspunten over te nemen. 

2. Rivierduinen te verzoeken haar 
toekomstmodel verder uit te werken 
met in achtneming van de vijf 
uitgangspunten en de huidige 
inloopfuncties alleen in te zetten voor 
de doelgroep Wmo en de 
inloopfunctie binnen het Theehuis af 
te bouwen. Dit te doen met de 
betrokken gemeenten.  

3. Ter overbrugging de subsidie aan 
Rivierduinen nog toe te kennen voor 
een half jaar (tot 1 juli 2016) onder 
de nadrukkelijke voorwaarde dat de 
huidige inloopfuncties zijn afgebouwd 
dan wel zijn omgevormd naar de 
doelgroep Wmo en dat men daarbij 
samenwerkt met andere instellingen. 

Akkoord met voorstel met uitzondering van de gemeenten Alphen 
aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Zij hebben dit op 
een andere manier georganiseerd.  
 
Opmerkingen:  
- Akkoord met als voorwaarde dat e transformatie heel snel gaat 

plaatsvinden. 
- Het is niet helemaal duidelijk waar de verantwoordelijkheid van 

gemeenten ophoudt. Mw. Van Gelderen geeft aan dit mee te ne-
men tijdens gesprek met Zorg & Zekerheid dat zij binnenkort 
heeft, om hierover met hen afspraken te maken en hierin samen 
op te trekken.  

- Ten aanzien van woonplaatsbeginsel noemt Noordwijkerhout dat 
juist solidariteit erg belangrijk is omdat sommige mensen niet in 
eigen gemeente gebruik willen  maken van een inloopfunctie.  
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Dat de subsidie aan Rivierduinen 
wordt gedragen door die 
regiogemeenten waartoe bezoekers 
van de huidige inlopen behoren. De 
subsidie wordt pas toegekend 
wanneer Rivierduinen aantoont wie 
en waarom hij/zij de inloop bezoekt 
en of diegene ook valt onder de 
doelgroep zoals bepaald onder 1. 
 

08 Consequenties budget Be-
geleiding Maatschappe-
lijke opvang 2016 en 2017 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de brief van 

het college van burgemeester en 
wethouders Leiden met de ach-
tergrond bij de verdeling van de 
middelen Begeleiding Maatschap-
pelijke opvang (bijlage 1); 

2. Kennis te nemen van de herver-
deling van deze middelen per 2016 en 
verder; 
3. Akkoord te gaan met het voorstel 

van de centrumgemeente om de 
nazorg bij uitstroom uit de maat-
schappelijke opvang per 2016 
voor nieuwe cliënten over te ne-
men na twee maanden. 

 

Akkoord met voorstel. Voorstel wordt nader uitgewerkt en komt 
volgend PHO terug op de agenda. 
 
Vragen:  
- Noordwijk wil weten hoe het kan dat de Binnenvest cliënten ge-

vestigd heeft in een hotel? Mw. Ouwerkerk geeft aan dat dit nog 
niet bekend is en dat dit wordt uitgezocht.  

- Katwijk vraagt of het hele bedrag opgaat aan dit deel van bege-
leiding? Mw. Ouwerkerk antwoordt dat dit nog niet bekend is, 
hiervoor zijn nog data van Binnenvest nodig.  

- Katwijk vraagt of het reëel is om warme overdracht na 2 maan-
den te doen? Uitstroom na 2 maanden is inderdaad kort. De Bin-
nenvest kijkt of er aanvullende hulp nodig is. Op dit moment zet 
Binnenvest begeleiding nog door met WMO-beschikking, in janu-
ari wordt een nieuwe werkwijze uitgewerkt.  

 
Opmerkingen: 
- Kaag en Braassem geeft aan dat het misschien goed is om te la-

ten zien hoe verdere deel bezuiniging gerealiseerd gaat worden. 
Mw. Van Gelderen geeft aan dat dit onderdeel tot 2015 onder 
AWBZ-financiering viel en er dus nog veel uitgeplozen moet wor-
den.  

- Leiderdorp geeft aan niet blij te zijn met het voorstel omdat er 
geen verantwoording geweest is over de verandering van nazorg na 
6 maanden naar 2 maanden.  

 
09  Veilig Thuis € 102.477,- uit Begroting Jeugdhulp 

2016 aan subsidie voor Veilig Thuis 
Akkoord met voorstel.  
- Wordt nog besproken in RDOG-verband.  
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Beschikbaar te stellen, naast het  
structurele budget van € 1.731.284, 
conform de toezegging in 2014. 

10 Kwartaalrapportage Q3 in-
koop Jeugdhulp 2015 

Kennisnemen van de hoofdpunten van 
de Kwartaalrapportage Q3  
 

PHO heeft kennisgenomen van de eerste inzichten over Q3. Dit on-
derwerp staat volgend PHO opnieuw op de agenda, inclusief de rap-
portage met bijbehorende analyse.  
 
- Het PHO heeft behoefte om in kleiner verband door te praten 

over PGB’s en ZiN. Holland Rijnland zal dit agenderen voor het 
eerste Bestuurlijk Afstemmingsoverleg in januari, ook andere 
geïnteresseerde bestuurders zijn welkom om aan te schuiven. 

 
14 Rondvraag en sluiting    

 
Actielijst 
  

 PHO 16 december Wanneer Wie 
4 Uitwerken voorstel lokale input Sociale Kaart ? Gemeente Leiden/Dhr. Bruna 
8 Budget Begeleiding Maatschappelijke opvang 2016 en 2017 20 januari 2016 Gemeente Leiden/Mw. Ouwerkerk 
10 Rapportage + bijbehorende analyse Q3 Jeugdhulp 20 januari 2016 TWO/dhr. Grob 
 PHO 11 november    
 Concretiseren uitgangspunten jeugdhulp + verwerken lokale input Afgehandeld Holland Rijnland 
 PHO 14 oktober   

 Informeren raden over winstwaarschuwing financiën beschermd wonen en 
financiën begeleiding maatschappelijke opvang  

Afgehandeld  Gemeente Leiden/Mw. Ouwerkerk 

 PHO 23 september   
 Voorstel Sociale kaart  Afgehandeld Dhr. Bruna  

 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het PHO Maatschappij van Holland Rijnland van 20 januari 2016, 
 
 
 

 de secretaris,  de voorzitter, 


