
 
VERSLAG PHO Maatschappij d.d. 25-10-2017 

 

     
     
     

     
Aanwezig 

Gemeente Naam Nieuwkoop Frans Buijserd 
Alphen aan den Rijn Han de Jager Nieuwkoop Annette Pietersen (ochtend) 

Hillegom Fred van Trigt Noordwijk Gerben van Duin 
Kaag en Braassem Henk Hoek Noordwijk Marie-José Fles 

Katwijk Gerard Mostert Noordwijkerhout Bert Gotink 
Leiden Marleen Damen Oegstgeest Jos Roeffen 
Leiden Roos van Gelderen (voorzitter) Teylingen Arno van Kempen 

Leiderdorp Jeff Gardeniers Voorschoten Nanning Mol (ochtend) 
Lisse Adri de Roon Zoeterwoude Liesbeth Bloemen 

 

    

     
Lotte van den Elsen (secretaris) Holland Rijnland 
Paul Grob  Holland Rijnland 
Corina van Ipenburg Holland Rijnland 
Ragini Somair Holland Rijnland 

 

    

     
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda  

02 Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 27 september 2017  Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat Annette Pietersen bestuurlijk 
trekker van 1G1P1R zal zijn.  



 
Nr. Agendapunt Besluit 

 
 Akkoord met het verslag van 27 september 2017 

03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen 

a) Mededelingen: 
I. Het ministerie van OCW heeft de gehele subsidie voor het 

Taalakkoord  2017 toegekend. 
II. Ontwikkelingen werkbedrijf/PrO VSO  

Het bestuurlijk overleg werk is 11 oktober 2017 

bijeengeweest. Marleen Damen of Gerard Mostert zal een 

korte terugkoppeling geven. 

III. Contractering jeugdmatch 
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 

I. Memo wijziging trekkerschap werkgroep evaluatie DVO 
Bijlage: 03b1 Memo wijziging trekkerschap werkgroep 
evaluatie DVO 

II. Rapportage inventarisatie beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang regio Holland Rijnland 
Bijlage: 03b2 Rapportage inventarisatie beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang regio Holland Rijnland 

c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen 
 

 
a) Mededelingen 

 
I. OCW heeft alsnog het gehele bedrag aan subsidie toegekend. De plannen 

zoals eerder besproken kunnen worden uitgevoerd. 
II. Namens de regio hebben Marleen Damen en Gerard Mostert een 

bijeenkomst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
inzake Matchen op werk bijgewoond. Voor matchen op werk zet onze regio in 
op stimuleren van de samenwerking van onderop. 
Het transparant maken van klantprofielen in onze regio gaat steeds beter. 
Hierdoor komen kandidaten uit doelgroepregister bij werkgevers in beeld.. 
Inmiddels doet onze regio het goed, 5e plaats in het land.  
Wat betreft realisatie banenafspraak doet de particuliere sector het goed, de 
overheid loopt nog achter.  
Afrekening RPA Rijn Gouwe is geregeld. Hierdoor is extra budget 
beschikbaar om plannen op het gebeid van arbeidsmarktbeleid verder te 
ontwikkelen. De afrekening RPA Rijn Gouwe komt ter kennisname naar u 
toe.  
Op het PHO in december zal een totaaloverzicht arbeidsmarktbeleid worden 
gepresenteerd. 

III. Er bestonden enkele vragen over de noodzaak om het contract voor 
jeugdmatch opnieuw aan te besteden. Dit wordt opgepakt door het AO Jeugd 
in samenwerking met SP 71. Er is geen acuut probleem nu het huidige 
contract nog loopt tot 2019. 

 
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 

 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

 
c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen 

I. Mw. Pietersen merkt op dat in het AB een presentatie gegeven is van 
scenario’s na het DVO. Paul Grob licht toe dat Holland Rijnland bezig is met 
de kadernota 2019, vanwege de toekomstblik wordt daarmee over de periode 
van de TWO heen gekeken. Verzoek is om informatie gelijktijdig aan PHO te 
verstrekken. 

II. Op 24 november 2017 komen er 4 kamerleden op werkbezoek. In verband 
met het geringe aantal kamerleden is het besloten het aantal PHO-leden 
terug te brengen tot maximaal één per regio. Gerard Mostert zal, als gastheer 
vanuit Katwijk, in ieder geval aanwezig zijn. 
Ragini Somair zal de onderlinge afstemming regelen. 

III. In het vorige PHO is de presentatie van de LVB-aanbieders komen te 
vervallen. Dit heeft bij de LVB-aanbieders het gevoel aangewakkerd dat ze 
niet gekend worden in hun problematiek. Op vrijdag 13 oktober 2017 hebben 
Roos van Gelderen en Martin Mostert (Holland Rijnland) een gesprek gehad 
met een afvaardiging vanuit Ipse de Bruggen en Gemiva SVG. Tijdens dit 
gesprek zijn de financiële zorgen vanuit de aanbieders geuit. Deze zorgen 
komen deels overeen met de waarnemingen vanuit TWO. Besloten is dat in 
het volgende PHO alsnog ruimte zal worden gemaakt voor een presentatie 
door de LVB-aanbieders. Het blijft belangrijk om het gesprek te voeren. 
 

04 Effecten formele en informele educatie 
De presentatie door Piet Minderhout is, na verzending van de agenda, komen 
te vervallen 

 -- 

05 Stand van zaken bezetting gebouw C en financiering 

De gemeenten in de regio Holland Rijnland gaan akkoord met de volgende 
afspraken: 

Saskia Lekkerkerker is aangesloten voor een toelichting. 
 
In voorgaande PHO’s is besproken dat de stand van zaken van de in- en uitstroom 
in de maatschappelijke opvang ‘gebouw C’ van de Binnenvest en de maatregelen 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

1. Als gemeenten van herkomst een integraal uitstroomplan (alle 
leefdomeinen) per cliënt te maken met de Binnenvest ten behoeve van 
een duurzaam herstel;  

2. Mee te  werken aan de uitstroom  van cliënten die van buiten de regio of 
uit het buitenland komen als blijkt dat er zwaarwegende redenen zijn voor 
opvang in de regio Holland Rijnland (regio van binding i.p.v. herkomst);  

3. Mee te werken mee aan de uitstroom van cliënten die uit de regio 
Holland Rijnland komen (regiobinding) en die om zwaarwegende 
redenen beter niet gehuisvest kunnen worden in  gemeente van 
herkomst; 

4. Hun lokale corporaties te benaderen met het verzoek om volgens 
afspraak hun contingentwoningen toe te wijzen aan de Binnenvest. 

5.         Mochten er per 1 december (voor 1 december moeten alle 
contingentwoningen toegewezen zijn aan de Binnenvest) toch nog meer 
dan x  (nader te bepalen) cliënten in gebouw C verblijven, een 
gezamenlijke keuze te maken voor: 

a) bekostiging uit het reguliere budget Beschermd Wonen; of  
b) bekostiging per gemeente per cliënt;  

van de gemeenten om in- en uitstroom aan te pakken elk PHO wordt voorgelegd. 
Tevens is afgesproken om tijdig met elkaar afspraken te maken over de financiering 
rondom gebouw C, indien deze niet per 1 januari 2018 gesloten kan worden. 
 
Op dit moment worden nog 17 plekken in gebouw C bezet gehouden. 
 
Op een volgend PHO zal uitgebreider worden stilgestaan bij het onderwerp 
maatschappelijke opvang, inclusief ‘beschermd wonen’. Ook de bekostiging van 
‘nieuwe energie’ zal dan ter sprake komen. Renske Gercama zal worden 
uitgenodigd voor een verdere toelichting over beschermd wonen. 
 
Akkoord met beslispunten en dit per gemeente en per cliënt te regelen.  
Sluiting van gebouw C per 01-01-2018 wordt haalbaar geacht. 
 
 

BESLOTEN DEEL 
JEUGD 

06 Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst PHO 27 september 2017  

07 Wijziging resultaatsovereenkomsten  



 
Nr. Agendapunt Besluit 

09 Programmabegroting jeugdhulp 2018 
 

 
 
  



 
Nr. Agendapunt Besluit 

10 Kwartaalrapportage jeugdhulp Q2 2017 
Voorstel:  
Kennis te nemen van en bespreken van de rapportage Q2 2017 Jeugdhulp 
Holland Rijnland 

 

De kwartaalrapportage bevat, op verzoek van het PHO, minder duiding en tekst en 
kon hierdoor sneller worden opgeleverd. In de rapportage van Q3 zal de duiding van 
Q2 worden opgenomen. 
 
De portefeuillehouders zijn tevreden met dit resultaat. 
 
Akkoord met de kwartaalrapportage jeugdhulp Q2 2017 

11 Werkagenda jeugd: presentatie over wachttijden en wachtlijsten 
De presentatie is, na verzending van de agenda, komen te vervallen 

-- 

12 Rondvraag en sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg [naam] van Holland Rijnland van [dag maand jaar]. 

 
de secretaris,       de voorzitter, 

 


