In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude

Oplegvel
1.

Onderwerp

2.

Rol van het
samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland

3.

Regionaal belang

4.

Behandelschema:

DB
Colleges
PHO
DB
Gemeenteraad
DB
AB
Gemeenteraad

Plan van aanpak meerjarenbeleidskader
Opvang en Bescherming
Basistaak
Efficiencytaak
X Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur
Platformtaak volgens gemeente

Datum:
Informerend

Datum:
Adviserend

Datum:
Besluitvormend

14 oktober ‘15

5.

Advies PHO

1. akkoord te gaan met de inhoudelijke
uitgangspunten en doelen voor het
beleidkader Opvang en Bescherming;
2. akkoord te gaan met de wijze waarop we
cliënten, regiogemeenten en zorgaanbieders
betrekken bij het beleidskader;
3. akkoord te gaan met de wijze van inspraak
voor regiogemeenten en bestuurlijke
planning van het beleidskader.

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

nvt

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda staat)

In de regio Holland Rijnland is afgesproken dat
centrumgemeente Leiden meeloopt met het
ondersteuningsprogramma van de VNG om een
nieuw beleidskader te ontwikkelen op gebied
van Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen,
regionaal kompas en OGGZ algemeen.
De centrumgemeente heeft daartoe een plan van
aanpak gemaakt. Ondanks de onzekerheden door
landelijke ontwikkelingen op inhoudelijk en
financieel gebied, willen we met dit plan van
aanpak inhoud en tempo voorlopig vastleggen.

info@hollandrijnland.nl
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
Postbus 558, 2300 AN Leiden
Telefoon (071) 523 90 90

www.hollandrijnland.nl
IBAN nr. NL87BNGH0285113992
KvK nr. 27365539
BTW nr. NL813768068B01

8.

Inspraak

9.

Financiële gevolgen

10.

Bestaand Kader

X nvt
Nee
Ja, door:
Wanneer:
X nvt
Binnen begroting Holland Rijnland
Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te
weten:
Structureel/incidenteel
Relevante regelgeving:
Eerdere besluitvorming:

11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

* weghalen wat niet van toepassing is
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Adviesnota PHO
Vergadering:
Datum:
Locatie:
Agendapunt:

Portefeuillehoudersoverleg
Maatschappij
14 oktober 2015
09.00 – 11.30 uur
Gemeente Alphen aan den
Rijn
06

Onderwerp: Plan van aanpak meerjarenbeleidsplan Opvang & bescherming

Beslispunten:
4. akkoord te gaan met de inhoudelijke uitgangspunten en doelen voor het beleidkader
Opvang en Bescherming;
5. akkoord te gaan met de wijze waarop we cliënten, regiogemeenten en zorgaanbieders
betrekken bij het beleidskader;
6. akkoord te gaan met de wijze van inspraak voor regiogemeenten en bestuurlijke
planning van het beleidskader.
Inleiding:
De centrumgemeente Leiden voert voor de regio Holland Rijnland enkele taken uit binnen de
Wmo: maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en diverse coordinerende taken rond de
OGGz doelgroep. Met de decentralisaties is er veel veranderd voor deze doelgroep. Daarnaast
is het Regionaal Kompas aan vernieuwing toe. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuw
beleidskader Opvang en Bescherming.
Beoogd effect:
Instemming van alle gemeenten in de regio met de wijze waarop gezamenlijk (gemeenten,
cliënten, zorgaanbieders) toegewerkt wordt naar een nieuw beleidskader Opvang en
bescherming.
Argumenten:
Het is belangrijk dat er vanaf de start van het maken van dit beleidskader draagvlak is bij
diverse partijen. Met dit plan van aanpak geeft de centrumgemeente inzicht in de wijze
waarop dit wordt aangepakt.
De Leidse raad stelt het definitieve beleidskader Opvang en bescherming vast. Daaraan
vooraf loopt een traject waar cliënten, zorgaanbieders en gemeenten meepraten over de
belangrijkste inhoudelijke thema’s.
Kanttekeningen/risico’s:
Landelijk is er op diverse onderdelen veel onduidelijkheid en/of vertraging op onderdelen die
van invloed zijn op het beleidskader. Financiën bij de Maatschappelijke opvang en Beschermd
wonen, een visie op de toekomst van de centrumgemeentefunctie en op de afbakening van de
doelgroep Beschermd wonen in de Wmo zijn grote thema’s waar landelijk veel discussie over
is. Onderwerpen die van invloed zijn op een beleidskader Opvang en Bescherming. Toch
willen we aan de slag, omdat alle veranderingen vragen om nieuwe houvast in de
samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders.
Financiën:
nvt
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Communicatie:
Er is in het plan van aanpak aandacht voor clientenparticipatie en input vanuit zorgaanbieders
bij het opstellen van het beleidskader, dus vroeg in het ontwikkelen van het kader. Ook nu al
wordt inzet gevraagd en geleverd van/door regiogemeenten, onder andere via de werkgroep
OGGZ Holland Rijnland. Inspraak van alle partijen vindt plaats via de inspraakprocedure in de
Leidse gemeenteraad.
Evaluatie:
nvt
Bijlage:
Plan van aanpak meerjarenbeleidskader Opvang en Bescherming
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