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01 Opening en vaststelling agenda en verslag 

Het verslag is vastgesteld.  

 

- Voor het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Plus zijn alle portefeuillehouders 

Maatschappij uitgenodigd om hen de gelegenheid te geven te reageren op het 

hoofdstuk Maatschappij van de Inhoudelijke Agenda.  

- De verslagen van het bestuurlijk afstemmingsoverleg worden ter kennisname 

verzonden aan het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij.    

 

02 Mededelingen 

 

Paul Grob van de TWO doet twee mededelingen:  

 

- Brief verantwoording jeugdhulp 2015:  

De brief over de winstwaarschuwing wordt later verstuurd dan afgesproken. Dit 

komt doordat de accountant in eerste instantie had aangegeven geen verklaring af 

te kunnen geven aan Holland Rijnland, totdat de accountantsverklaringen van de 

zorgaanbieders beschikbaar zijn. Later is dit beeld genuanceerd, vanuit het besef 

dat het een landelijk probleem betreft 

 

Na aanpassing van de brief door communicatie wordt de brief zo spoedig mogelijk 

verstuurd naar de portefeuillehouders om per ommegaande te reageren hierop.  

 

- Tekorten bij zorgaanbieder:  

Een zorgaanbieder heeft aangegeven tegen tekorten aan te lopen en dreigt nu 

kinderen uit zorg te nemen en een opnamestop in te lassen. Dit is in strijd met de 

afspraken in het contract. De TWO gaat hierover in gesprek met hen. Paul Grob 

geeft aan in elk geval de aanwezigen te willen informeren omdat mogelijk ook de 

pers ingelicht wordt hierover. Wanneer het ambtelijk niet lukt een oplossing te 

vinden, is een aantal wethouders beschikbaar om hierover met de zorgaanbieder in 

gesprek te gaan. 

 

 

03 Inhoudelijke Agenda 2016 Holland Rijnland – hoofdstuk Maatschappij 

 

Het centrale stuk wordt op dit moment door de regiocontactambtenaren aangepast. Het 

definitieve concept wordt op 11 november voorgelegd aan de 

portefeuillehoudersoverleggen.   

 

Algemene opmerkingen: 

- Marleen Damen is aanwezig om de reacties op de Inhoudelijke Agenda waar het 

gaat over de inclusieve arbeidsmarkt op te halen:  

Het is belangrijk dat het onderwijsaanbod aansluit op de arbeidsmarkt in de regio. 

De onderwijscomponent moet ook meegenomen worden in overleg waar inclusieve 

arbeidsmarkt besproken wordt.  
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- Het speerpunt is nu uitgewerkt tot een meer integraal speerpunt voor jeugdigen tot 

27 jaar. Voor 27-plussers en de participatie van deze groep aan de arbeidsmarkt 

heeft de organisatie Holland Rijnland voornamelijk een platformfunctie .  

 

Inhoudelijke opmerkingen: 

 

- In het stuk staat dat het primaat van het speerpunt ‘de regio heeft een passende 

woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen’ bij het domein ‘leefomgeving’ ligt. De 

wethouders Maatschappij zien dit vooral als een maatschappelijk speerpunt, omdat 

de essentie ligt in de maatschappelijke opgave. Alleen waar het gaat om ruimtelijke 

aspecten past het speerpunt bij ‘leefomgeving’. Dit is voor de portefeuillehouders 

een heel essentieel punt.  

 

- Bij wonen voor bijzondere doelgroepen gaat het ook om opvang van deze 

doelgroepen. Het staat er wel in, maar moet duidelijker beschreven worden in de 

tekst.  

 

Tekstuele opmerkingen:  

- Nagaan of zinnen nog in toekomstige tijd geformuleerd zijn, waarbij dit niet terecht 

is. Bijv. ‘RMC-coördinator gaat bieden’, dit moet zijn de ‘RMC-coördinator biedt’. 

- Nagaan wanneer over Holland Rijnland wordt gesproken als organisatie en wanneer 

over de gemeenten binnen de regio. Dit moet duidelijker in de tekst opgenomen 

worden. 

- Eenduidigheid in verschillende hoofdstukken controleren.  

- Spelling checken.  

 

 

04 Rondvraag en sluiting 

 

Met betrekking tot concept ‘Voorlopige uitgangspunten toekomst Hart voor de jeugd’: 

- Frits Roelfsema vraagt wanneer het stuk over de uitgangspunten in de jeugdhulp 

gereed is. Xandra van Ginkel antwoordt dat het concept in het AO Jeugd op 27 

oktober besproken is en dat het naar aanleiding daarvan gewijzigd wordt. Het is 

naar verwachting vrijdag 30 oktober gereed.  

 

- Roos van Gelderen geeft aan het stuk nog vóór het PHO van 11 november te willen 

bespreken in bestuurlijk afstemmingsoverleg. Het is namelijk belangrijk dat de 

gemeenten zich kunnen vinden in de uitgangspunten en er is geen ruimte om te 

schuiven in de planning. Op basis van deze notitie wordt de Inkoopstrategie 2017 

opgesteld en deze moet echt in het volgende portefeuillehoudersoverleg op 16 

december worden behandeld. Xandra plant volgende week afspraak in.  

 
- Roos van Gelderen geeft aan dat zij ook graag de discussiepunten benoemd ziet. 

 
- Liesbeth Bloemen informeert of de gesprekken van portefeuillehouders met 

zorgaanbieders over het 3e kwartaal al staan ingepland. Xandra van Ginkel vraagt dit 

na.  

 
- Liesbeth Bloemen vraagt wanneer zij de cijfers over de inkoop jeugdhulp van het 

3e kwartaal tegemoet kan zien. Deze cijfers zijn pas in december beschikbaar.  

- Gerard Mostert vraagt wat er bekend is over een in aanbouw zijnde bed-bad-brood 

voorziening in Leiden. Roos van Gelderen antwoordt dat er samen met STUV in 

Leiden in een voormalig kinderdagverblijf een sober ingerichte voorziening wordt 

gemaakt voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere ongedocumenteerden. Naar 

verwachting gaat de voorziening in december open en is deze ook bedoeld voor 

winteropvang. In eerste instantie is het een Leidse voorziening.  

 


