BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 7 december 2016
Aanwezig:
Naam
F.Q.A. van Trigt
H.P.M. Hoek
I.G. Mostert
P. Dirkse
R.A. van Gelderen (voorzitter)
A. Beekhuizen
J.J.F.M. Gardeniers
A.D. de Roon

Nr.

Gemeente
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiden
Leiderdorp
Leiderdorp
Lisse

Naam
J.W.M. Pietersen
M.J.C. Fles
A. Gotink
J.J.G.M. Roeffen
A.L. van Kempen
B.B.M. Bremer
E.G.E.M. Bloemen

Agendapunt

Gemeente
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude

Naam
I. van Breda
H. Gorter (verslag)
P. Grob
F. de Lorme van Rossem
A. van Overschot
T. Schavemaker
R. Smakman

Gemeente
Holland Rijnland
Holland Rijnland
TWO
Holland Rijnland
Holland Rijnland
Holland Rijnland
Holland Rijnland

Besluit

01. Opening en vaststelling agenda

De agenda is vastgesteld. Agendapunt 04 ‘Update resultaatovereenkomsten’ wordt in
beslotenheid behandeld.

02. Vaststelling besluitenlijst PHO Maatschappij 9 november 2016

De besluitenlijst is vastgesteld.

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen a. 1. Mw. Van Gelderen stelt voor om het Bestuurlijks Afstemmingsoverleg slapend te
a)
Mededelingen
maken. Het PHO gaat akkoord met dit voorstel.
1.
Bestuurlijk Afstemmingsoverleg
2.
Werkconferentie en themacafé 25 januari 2017
c. Bestuurlijk overleg werk: dhr. Mostert geeft aan dat de Programmaraad een review
b)
Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisne- heeft uitgevoerd naar het functioneren van het werkbedrijf Holland Rijnland. Hieruit komt
ming
naar voren dat de drie subregio’s elk een eigen dynamiek en constellatie kennen. Dit
1.
Wie is wie binnen het domein Maatschappij
bemoeilijkt een regionale aanpak Op dit moment is het niet opportuun om in te zetten op
c)
Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen
doorontwikkeling van het werkbedrijf Holland Rijnland. De nadruk vanaf komend jaar
komt te liggen op de realisatie van de banenafspraak in de subregio’s. De werkgeverser-

Nr.

Agendapunt

Besluit
vicepunten in de subregio’s hebben hierin de lead. Het werkbedrijf is faciliterend aan de
samenwerking in de subregio’s

04.

Update resultaatovereenkomsten
Voorstel: kennis te nemen van de stand van zaken van de resultaatovereenkomsten.

05. Jaarverslag RBL 2015-2016

Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld.

Het PHO spreekt complimenten uit aan het RBL. De cijfers zijn helder. Het PHO wenst
het RBL succes met het goede werk.

Voorstel:
Naar aanleiding van het RBL-jaarverslag 2015-2016 meningsvormend
te discussiëren over de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en
RMC-functie opleveren voor het lokale en regionale jeugd- en onderwijsbeleid en jeugdzorg, WMO en de participatiewet.
06.

VSV-programma 2017-2020 en voorlopige VSV-cijfers 2015-2016
Voorstel:
Kennis te nemen van het regionale VSV-programma 2017-2020 en de
voorlopige VSV-cijfers 2015-2016.

07. Voortzetting bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland
Voorstel:
In te stemmen met:

Het PHO heeft kennisgenomen van het regionale VSV-programma 2017-2020 en de
voorlopige vsv-cijfers 2015-2016.
Afgesproken is dat het onderwerp ‘voortijdig schoolverlaten’ in combinatie met werk,
stage en andere initiatieven zoals project Boris geagendeerd wordt in een volgend
PHO. Om als gemeenten een goed beeld te krijgen van wat gemeenten kunnen
bijdragen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

Akkoord met voorstel.
Volgend jaar worden er weer bijeenkomsten van het Bondgenootschap Geletterdheid
georganiseerd om elkaar te ontmoeten.
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Agendapunt

Besluit

1. De voortzetting van het bondgenootschap Geletterdheid Holland
Rijnland;
2. De ondertekening van het nieuwe convenant Geletterdheid Holland
Rijnland 2017-2020 tijdens het PHO van 18 januari 2017 en het
mandaat voor deze ondertekening te regelen in uw college;
3. Het uitwerken van de aandachtgebieden in hoofdstuk 3 van de bijgevoegde notitie (bijlage 1) naar concrete activiteiten in een gezamenlijk projectplan voor de bondgenoten;
4. Het indienen van een subsidieaanvraag i.h.k.v. de regeling Taalakkoorden voor het jaar 2017.

08. Werkconferentie huisvesting bijzondere doelgroepen

Het PHO heeft kennisgenomen van de presentatie van dhr. de Lorme van Rossem over
de breedte van het onderwerp ‘huisvesting bijzondere doelgroepen’.
Op 25 januari 2017 organiseert Holland Rijnland een werkconferentie over dit onderwerp.
Mw. Pietersen geeft het advies om ‘ouderen’ geen bijzondere doelgroep te noemen.

09.

Rondvraag en sluiting




Vraag over REA-Topklas: volgens de informatie van mw. Bloemen zijn er 9 jongeren
die thuiszitten. Hoe is dit thuiszitten aangepakt?
Dhr. Hoek vraagt nogmaals aandacht voor de nieuwe ijsbaan in Leiden. Er wordt nu
op ambtelijk niveau over gesproken. Verzoekt de leden van het PHO om de realisatie
van een ijsbaan binnen de regio te stimuleren.

Actielijst
PHO 7 december 2016
06. Terugdringen voortijdig schoolverlaters
09. Beantwoorden vraag REA-topklas

09
04

PHO 9 november 2016
Overzicht inzet Holland Rijnland Maatschappij maken
PHO 13 april 2016
Voorstel hoe om te gaan met topinkomens bij zorgaanbieders

PM lijst
PHO 28 september 2016
01
Stukken Kind en veiligheid opnieuw op de agenda inclusief notitie hoe gemeenten aanbevelingen lokaal kunnen oppakken.
02
Aansturing JGT in relatie tot rol gemeente
03
Bepalen normering wachtlijst/wachttijd

Maart/april 2017
Februari 2017

Holland Rijnland/RBL
Holland Rijnland/RBL

Afgehandeld

Holland Rijnland

September 2016

TWO/P. Grob

Planning
Februari 2017

Actie
Holland Rijnland/Xandra van Ginkel
Holland Rijnland/ Xandra van Ginkel
TWO

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland van 18 januari 2017.
de secretaris,
de voorzitter,
H. Gorter
R.A. van Gelderen

