CONCEPT-BESLUITENLIJST
Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 15 juni 2015

Nr.

Gemeente

Naam

Gemeente

Naam

Aanwezig:
Leiden
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Kaag & Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Leiderdorp
Lisse

R. van Gelderen (voorzitter)
Stegeman
de Jager
F. Roelfsema
H. Hoek
F. Schoonderwoerd
I.G. Mostert
M. Damen
Van der Eng
J. Gardeniers
A.D. de Roon

Nieuwkoop

Pietersen

Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude
Holland Rijnland
Holland Rijnland
Holland Rijnland
Holland Rijnland
Holland Rijnland
Holland Rijnland
Leiden

M.J. Fles
Goedhart
J. Roeffen
Van Kempen
I. Nieuwenhuizen
Den Ouden
P. Grob
M. Goedhart
F. de Lorme van Rossem
I. Vriezen
P. Duijvensz
A. Noordhuis
B. Wolters

Agendapunt

Advies

Besluit

Agenda vaststellen

Akkoord met agenda.
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Opening en
vaststelling agenda
Verslag vergadering
PHO Sociale Agenda
18 juli 2014

Verslag vaststellen

03

Mededelingen

In de Eindafrekening 3D wordt Voorschoten nog opgenomen. Dit komt via
het DB terug naar de gemeenten
Staan nog twee actiepunten open. Btw is in behandeling bij de
belastingdienst. Zij maken eerst een oordeel, dan pas een gesprek.
Daarbij is geen planning gegeven.
Marleen Damen over subsidieaanvraag “Samen naar een werkende
toekomst”. In het vervolg op het actieplan jeugdwerkloosheid heeft
gemeente Leiden de aanvraag namens de regio getekend. Speciale
aandacht in de aanvraag is er voor pro/vso-jongeren om bij uitstroom
school aansluiting met arbeidsmarkt te organiseren. Deze aanvraag wordt
in combinatie met ESF-‘sociale inclusie’ benut om verder te gaan met het
actieplan. Ook om afspraken werkakkoord na te kunnen komen.
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Budget beschermd wonen: landelijke deining en herverdeling. Resultaat
was dat ons regionaal budget omhoog is bijgesteld. Daarmee viel het iets
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minder tegen. Loopt nu nog via centrumgemeenteconstructie via Leiden.
We stellen voor om in september de resultaten van het eerste half jaar te
agenderen in het PHO. De aangepaste budgeten zullen nog naar de
gemeenten worden gestuurd.
PHO 15 juli gaat door, er zijn maar vier afwezigen i.v.m. vakantie.
1 juli: collegewerkconferentie over nieuwe agenda Holland Rijnland. Graag
aanwezigheid om invulling aan agenda sociaal domein te geven.
Ingekomen stukken: geen punten
Terug en vooruitblik externe bestuurlijke overleggen: geen punten
04

Transformatie en
innovatie van de SWsector

Voorstel: Kennis te nemen van de
presentatie van de heer Hooite
Muller
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Uitvoeringsafspraken
contingentregeling
bijzondere
doelgroepen

Voorstel: In te stemmen met de
denkrichting van de uitvoeringafspraken zoals vermeld in bijlage
1: “Uitvoeringsafspraken
begeleiding cliënten Contingentregeling Bijzondere Doelgroepen”

I.p.v. de geplande presentatie praat Mw. Damen ons bij. Het Rijk heeft bij
motie participatiewet 14 miljoen beschikbaar gesteld voor transformatie
Sociale Werkvoorziening. Per regio een moet hiervoor een plan worden
opgesteld. Bij ons is de Maregroep hiervan trekker. De sub-regionale
plannen worden samengevoegd en gestroomlijnd per thema tot een
regionaal plan. Voor 1 juli indienen bij Cedris. Gaat om € 700.000,subsidie plus 50% co-financiering ad € 700.000,-. Plan is gericht op hoe
krijgen we SW-mensen bij gewone werkgevers aan de slag. Belangrijk dat
alle partijen die bij werkgeversdienstverlening bezig zijn vanuit één
doelstelling, netwerk, houding en gedrag gaan samenwerken. dat is nog
niet zo maar geregeld, maar vraagt flinke inspanning waarbij deze
subsidieaanvraag gaat helpen.
De drie sub-regionale plannen worden tot één regionaal plan gemaakt en
dit komt bij een volgend PHO terug.
Mw. Wolters (kwartiermaker) leidt in: essentie is dat er niets veranderd
aan Contigentregeling. Nieuwe speler is gemeente omdat begeleiding
voortaan uit WMO komt i.p.v. de AWBZ. De waarborgen in de
contigentregeling moeten worden zeker gesteld. Het is zaak dat het
woningaanbod voor bijzondere doelgroepen overeind blijft. Begeleiding is
daarbij een wezenlijk element. Richting sociale wijkteams communiceren
dat zij moeten weten dat bij aanmelding begeleidingstraject
zorgvuldigheid geboden is. Vaste afspraak is twee jaar begeleiding. Dan
afweging: kan de cliënt daarna zelfstandig verder of niet. We willen
voorkomen dat -omdat er een nieuwe speler aanwezig is- dit ten koste
gaat van de kwaliteit van zorgverlening.
Dhr. Van Eng: Leiderdorp kan hierin mee gaan. Laten we goed blijven
monitoren. Dhr. de Jager. In Rijnstreek zijn contracten aanbesteed. Vraagt
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nadere afstemming op basis van uitkomst overleg tussen betrokken
zorgaanbieders.
Mw. Nieuwenhuizen: Voorschoten heeft een aparte positie omdat zij met
andere aanbieders werkt. Moeten we instemmen of kennis nemen van?
Mw. Van Gelderen: kennis nemen van. Graag aandacht voor omslag van
curatief naar preventief. die lijkt te worden vergeten.
Mw. Wolters: we gaan eens per half jaar monitoren/rapporteren. Met
Alphen aan den Rijn en Voorschoten wordt nadien nog gesproken. van
curatie naar preventie is wat we nastreven, dit is waar we nu staan.
Verzoek aan portefeuillehouders: graag deze denkwijze communiceren
naar eigen sociale wijkteams. Voorstel van Leiderdorp om halfjaarverslag
als ingekomen stuk op te voeren is akkoord. Zo nodig volgt bespreking in
PHO.
Verzoek aan de gemeenten om de definitieve uitvoeringsafspraken ter
informatie aan hun sociale wijkteams te geven.
06

Voortgangsrapportag
e gemeenten en
zorgkantoor

Voorstel:
Kennisnemen van de rapportage
en input meegeven voor de
verdere inzet en samenwerking
met het zorgkantoor in 2015

Dhr. Goedhart spreekt zijn zorg uit voor ontbreken sluitende aanpak voor
doelgroep structureel verwarde personen. Mw. Van Gelderen: is ook
onderwerp van gesprek in de veiligheidsregio. In Den Haag hebben ze
daar opvang voor geregeld. Nu wordt analyse gemaakt van doelgroepen
en omvang. Voortouw wordt genomen vanuit de veiligheidsregio. Dhr.
Mostert: in het burgemeestersoverleg is burgemeester Waddinxveen als
trekker aangewezen. Dit is niet meer teruggekoppeld in PHO en dat is
jammer. Wij zitten immers in het Veiligheidshuis en moeten dan goed
geïnformeerd zijn. Dhr. Van der Eng: jammer dat geld een knelpunt is. We
hebben het hier over zorgmijders. Jammer dat veiligheid nu de
handschoen moet opnemen voor een zorgprobleem. Je moet dus letterlijk
wachten tot het mis gaat, wat niet kan natuurlijk. Mw. Van Gelderen:
voordat we naar geld of instrumenten grijpen moeten we eerst een goede
analyse hebben. dat gaan we nu doen. Dhr. De Roon: er speelt ook het
juridische punt of er sprake is van vrijwillig of gedwongen kader. Dhr.
Goedhart: behalve hier zou dit ook op de agenda van het zorgkantoor
moeten staan. Mw. Pietersen: niet alleen bij het zorgkantoor maar ook bij
de verzekeraar Zorg & Zekerheid.
Dhr. Van Kempen: kennis genomen van Voortgangsrapportage. Goede
gelegenheid om in het kader van de transformatie samen met zorgkantoor
te kijken naar verbetering inkoop en praktische afspraken waarbij het
zorgkantoor betrokken is.
Dhr. Van Eng: steunt pleidooi dhr. Goedhart. Stuurinformatie instroom,
doorstroom en uitstroom ook bespreken met zorgkantoor.
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Kwartaalrapportage
Jeugdhulp Q1 2015

Voorstel:
Kennis te nemen van de
kwartaalrapportage jeugdhulp Q1
2015.
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Samenwerkingsafspra
ken tussen
gemeenten en
Gecertificeerde
Instellingen 2015 en
2016

Voorstel:
Het PHO adviseert de colleges in te
stemmen met de
Samenwerkingsafspraken tussen
gemeenten in Holland Rijnland en
Midden-Holland en de
Gecertificeerde Instellingen 2015
en 2016.
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Rondvraag

Afgesproken wordt regelmatig in het PHO terug te koppelen over status en
voortgang van de afspraken met het zorgkantoor.
Dhr. Grob: eerste poging uitvoering in cijfers in beeld te brengen. Dit
betreft een nul-meting zonder referentiecijfers. Ook is er nog geen info
over alle zorgaanbieders. Lukt ook nog niet om op alle punten een scherpe
analyse te maken door ontbreken referentiecijfers. Geeft wel een beeld
wat er cijfermatig en financieel speelt. Dhr. Mostert: we kunnen inderdaad
nog geen conclusies trekken maar de rapportage is bruikbaar voor verder
invulling beleid en aanpak.
Dhr. Gardeniers: Medewerker VNG geeft aan dat dit de beste rapportage
is die hij tot nu toe van verschillende regio's heeft gezien.
Dhr. Den Ouden: blij dat er al zoveel gegevens voorliggen. Er moet op
enig moment wel een analyse komen. Uitvalcijfers daar graag in
meenemen. Waar komt uitval vandaan. Dhr. Grob: heeft ook te maken
met wijze van registreren. Komende kwartaalrapportage kijken we daar
nader na. Dhr. Den Ouden: bestaande categorieën bij uitval roept vragen
op.
Het portefeuillehouderoverleg stemt hiermee in.

Compliment aan alle ambtenaren voor de goede kwaliteit van de stukken!

4

Actielijst
17 juni 2015
1.
Aangepaste budget beschermd wonen mailen naar het PHO
2.
3 subplannen van de SW sector komen als 1 plan terug naar het PHO
3.
Toesturen geloofsbrief van de coöperatie in oprichting naar het PHO
4.
Begin september inplannen werksessie over inkoop Jeugdhulp vanaf 2017
5.
Toevoegen brief van het VO/VSO samenwerkingsverband met dit verslag
20 mei 2015
6.
Stand van zaken overleg belastingdienst btw-kwestie
7.

Eindverslag en eindafrekening budget 3D

8.

Bespreken fusie ROC met ID college

9.
10.

Toekomst Sociale Kaart uitzoeken
ICT-ontwikkelingen bespreken
1 april 2015
Voorstel aanpak kwetsbare jongeren vanuit het Project Ja
Voorstel bestemming middelen door niet volledige bezetting JGT’s
Nagaan mogelijkheid inzet educatiemiddelen voor taalhuis

11.
12.
13.

Wanneer
PHO 15 juli
PHO 15 juli
PHO 15 juli
Gepland op 3 sept.
PHO 15 juli

Wie
Mw. van Breda
Dhr. Duijvensz
Mw. Goedhart
secretariaat
secretariaat

wacht op
belastingdienst
via DB van 9 juli
naar de gemeenten
PHO 15 juli

Dhr. Grob

PHO 15 juli
PHO 23 september
Voor 1 juli
PHO 15 juli

Vastgesteld in de vergadering van het PHO Sociale agenda van Holland Rijnland van 15 juli 2015,
de secretaris,

de voorzitter,
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Mw. Noordhuis
Dhr. de Lorme van
Rossem
Dhr. Klein
Dhr. Grob
Mw. Valk
Dhr. Grob
Mw. van Breda

