
 
CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 12 april 2017 

 

Aanwezig: 
Naam Gemeente Naam Gemeente Naam  Gemeente 
H. de Jager Alphen aan den Rijn J.W.M. Pietersen Nieuwkoop I. van Breda Holland Rijnland 
F.Q.A. van Trigt Hillegom M.J.C. Fles Noordwijk T. Schavemaker Holland Rijnland 
H.P.M. Hoek Kaag en Braassem J.J.G.M. Roeffen Oegstgeest R. Somair Holland Rijnland 
I.G. Mostert Katwijk A.L. van Kempen Teylingen M. Wagtmans (verslag) Holland Rijnland 
M. Damen Leiden I.C.J. Nieuwenhuizen Voorschoten  R. Smakman RBL 
R.A. van Gelderen (voorzitter) Leiden Kees den Ouden Zoeterwoude P. Grob TWO  
A. Beekhuizen-Wesseling 
A.D. de Roon 

Leiderdorp 
Lisse 

Liesbeth Bloemen Zoeterwoude 
 

  

 

    

 
Gasten: Piet Minderhoud (Leiden), Renske Gercama (Leiden), Michael Ayeb (Teylingen)     

 

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda De agenda is vastgesteld. 

02 Vaststelling besluitenlijsten PHO Maatschappij 15 februari en 15 

maart 2017 

De besluitenlijsten zijn vastgesteld.   

03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen  

 

Mededelingen 
 Regiomiddag: bestuurders die in meerdere commissies zittenervaren een overlap 

van PHO’s waar zij bij aanwezig willen zijn. Gekeken wordt of het PHO Maat-
schappij op 10 mei naar de ochtend kan worden verplaatst. N.B: Het PHO van 10 
mei is inmiddels verplaatst naar de ochtend.  

 Op 11 mei vindt weer een bondgenotenontbijt plaats over de regionale aanpak 
van laaggeletterdheid. Het betrekken van onderwijs en werkgevers staat daar op 
de agenda. 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

 De heer Roeffen meldt dat de WMO adviesraden uit de Leidse regio een geza-
menlijk advies hebben opgesteld over Q3. Dit advies wordt niet geagendeerd op 
het PHO maar opgepakt door de individuele colleges. 

 
Externe bestuurlijke overleggen 

 Overleg Coöperatie JGT’s: Mw. Pietersen was hierbij aanwezig en vermeldt dat 
het dashboard zorglandschap (VNG) veel inzicht geeft voor onze regio.  

 Kamer inclusieve arbeid: mw. Damen is een motie aan het opstellen voor het 
VNG-congres om het gesprek te kunnen voeren met de vakbonden over de 
doelgroep die onder de nieuwe participatiewet gaat werken. Mw. Damen vraagt 
hiervoor steun van de hele regio. Zij stuurt het stuk rond.  

 Brainstorm aanpak laaggeletterdheid: mw. Van Gelderen geeft aan dat dit een 
succesvolle bijeenkomst was waaruit concrete punten zijn voortgekomen, met in-
put van scholen en ervaringsdeskundigen. 

 DB RDOG: Mw. Van Gelderen deelt mee dat het plan van aanpak voor Veilig 
Thuis volgende week in het DB wordt besproken. Mw. Van Gelderen stelt voor 
dat zij een brief met procedurele inhoud naar de PHO leden zal sturen zodat zij 
colleges en raden kunnen informeren over het proces.  

04 Volwasseneneducatie Rapportage besteding WEB middelen 2016 

Kennisnemen van de rapportage over de besteding van de WEB-
middelen in 2016 
 

 

Het PHO heeft kennisgenomen van de rapportage over de besteding van de WEB midde-
len in 2016. 
 
Dhr. Minderhoud (Leiden) en mw. van Breda (Holland Rijnland) zijn aanwezig voor toe-
lichting. Naar aanleiding van gestelde vragen zal, als hier meer informatie over beschik-
baar is, na de zomer het PHO worden bijgepraat over landelijke kennis over de effecten 
van formeel (ROC) en informeel (Taalhuizen) leren, wat op basis van deze kennis een 
optimale mix is tussen de beide vormen van leren en de mogelijkheden voor gemeenten 
om aanpalende financieringsbronnen in te zetten voor de doelgroep.  



 

Nr. Agendapunt Besluit 

05 Overgang VSO-MBO 

1. Kennis te nemen van de ontwikkeling rond de overgang VSO-
MBO. 

2. Gemeenten te adviseren de overgang VSO-MBO op de ontwik-
kelagenda’s van het OOGO te zetten. 

Het PHO heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen rond de overgang VSO-MBO en 
gaat akkoord met advisering van de gemeenten om de overgang VSO-MBO op de ont-
wikkelagenda’s van het OOGO te zetten. Zij verwacht hierbij van het RBL een actieve rol.  
 
Dhr. Smakman (Holland Rijnland, RBL) is aanwezig voor toelichting.  
 
Het PHO geeft aan het belangrijk te vinden dat het RBL deze doelgroep in beeld houdt 
en er maatwerkoplossingen voor gezocht worden.  
 
Het PHO geeft aan het onderwerp ‘onderwijs’ vaker op de agenda terug te willen laten 
komen en wil graag in een volgend PHO horen hoe de verbinding is tussen onderwijs, 
speciaal onderwijs en jeugdhulp.  
 
De Rijnstreek maakt geen onderdeel uit van de leerplichtregio Holland Rijnland. Op ver-
zoek van mw. Pietersen wordt afgesproken dat de regio’s elkaar op de hoogte houden 
van relevante ontwikkelingen.  

Dhr. Mostert geeft aan zich zorgen te maken over het gebruik van ondersteuningsplan-
nen. Het PHO wil onderwijs uitnodigen om samen te spreken over integrale ondersteu-
ningsplannen. 

06 Inhoudelijk kader en subsidievoorwaarden Innovatiebudget Be-

schermd wonen 2017-2019 

1. De notitie Inhoudelijk kader Innovatiebudget Beschermd wonen, 
de 
subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier goed te keuren. 

2. Het college van Leiden te verzoeken op basis van dit toetsings-
kader de subsidieverlening uit te voeren. 

 

Het PHO heeft ingestemd met het voorstel, d.w.z. de notitie inhoudelijk kader innovatie-
budget beschermd wonen, de subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier met toe-
voeging van de eis dat innovatievoorstellen tenminste samen met 1 andere partner moe-
ten worden ingediend. 
 
Mw. Gercama (Leiden) en dhr. Ayeb (Teylingen) geven een presentatie en zijn aanwezig 
voor toelichting.  
 
Het PHO waardeert de ambitie voor innovatie, maar geeft daarbij wel aan dat structurele 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

 borging essentieel is. Mw. Gercama bevestigt dat dit een criterium is, maar dat het aan 
de gemeenten is om te bepalen hoe dit wordt behaald.  
 
Het PHO geeft aan samenwerking met lokale partijen een belangrijk punt te vinden om 
mee te nemen in het vervolgproces. Daarnaast is aandacht voor de positie van 17-27 
jarigen van belang. Gevraagd wordt om ook ervaringsdeskundigen uit deze groep bij het 
proces te betrekken. 
 
Gemeente Leiden bevestigt dat resterende regionale middelen gereserveerd blijven voor 
deze doelgroep.  

07 Stand van zaken bekostiging Dhr. Grob licht de stand van zaken mondeling toe. Volgend PHO staat het onderwerp 
opnieuw op de agenda. Gemeente Leiderdorp vraagt ter vergelijking om een aandachtige 
blik op voorstellen van andere regio’s. 

08 Rondvraag en sluiting regulier deel Rondvraag:  
 Dhr. de Roon vraagt hoe de regio invulling geeft aan het feit dat de VNG vanaf 1 

januari 2018 stopt met de 'centrale' uitvoering en financiering van de Kindertele-
foon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugdhulp. Dit wordt uitgezocht en 
komt volgend PHO terug. N.B.: het AO jeugd geeft hier opvolging aan.  

 Mw. Pietersen, Gemeente Nieuwkoop deelt, namens de Rijnstreek, mee dat ze een 
gezamenlijke reactie gaan sturen op de brief van Leiden over afbouw van gebouw 
C. 

 Mw. Van Gelderen: via een van de regiocoördinatoren is de vraag gesteld of ver-
trouwelijke stukken direct naar regio coördinatoren morgen worden verstuurd. Het 
PHO stemt hiermee in.  

 Mw. Van Gelderen is het volgende PHO afwezig in verband met een werkbezoek in 
Finland. Dhr. Mostert is volgend PHO vervangend voorzitter.  



 
Actielijst  

 PHO 12 april 2017    

04. Betreft volwasseneneducatie: het PHO bijpraten over landelijke kennis over 
de effecten van formeel (ROC) en informeel (Taalhuizen) leren. 

Najaar 2017 I. van Breda, Holland Rijnland 

05.  Integrale ondersteuningsplannen onderwijs bespreken. Een volgend PHO RBL 
08. Contractering en financiering van Kindertelefoon, Luisterend Oor, Vertrou-

wenswerk Jeugd (tot 01/01/2018 verantwoordelijkheid VNG). 
Mei 2017 AO jeugd  

    

 PHO 15 februari 2017   

04.  Onderwerpen BJ42 bespreken  Doorlopend PHO 
04.  Vervolg definiëring wachtlijst/wachttijd Een volgend PHO TWO 

    
 PHO 18 januari 2017   

07. Planning gezamenlijke subsidieaanvraag 2018 GGZ regeling Een volgend PHO Gemeente Leiden 
 

 

PM lijst 

 PHO 12 april 2017   

05. Verbinding tussen onderwijs, speciaal onderwijs en jeugdhulp.  Najaar 2017 Werkgroep OZA 
    

 PHO 18 januari 2017   

04 Preventie: lokale en landelijke ideeën over preventie uitwisselen Voorjaar 2017 AO Jeugd 
05 Uitwisseling mogelijkheden Peer Review (PHO thema onderwerp) Zomer 2017 AO Jeugd 
     

 PHO 7 december 2016   

06. Terugdringen voortijdig schoolverlaters  Juni 2017  Holland Rijnland/RBL 
 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland van 10 mei 2017. 
 de secretaris,       de voorzitter, 
 M. Wagtmans                      R.A. van Gelderen 


