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Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

Afmeldingen van  
De heer Gotink, gemeente Noordwijkerhout 
De heer van Kempen, gemeente Teylingen 
De heer de Leest, gemeente Alphen aan den Rijn 
Mevrouw Damen, gemeente Leiden 

02  Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 25 oktober 2017 
 
 

 Geen opmerkingen ten aanzien van de reguliere besluitenlijst. 
 
 Het PHO van 15 november 2017 heeft geen vertrouwelijk deel. 
 Opmerkingen ten aanzien van de vertrouwelijke besluitenlijst kunnen per mail 

gestuurd worden  naar de secretaris (l.van.den.elsen@hollandrijnland.nl). 

mailto:l.van.den.elsen@hollandrijnland.nl
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Tijdens het PHO van 13 december 2017 zal de besluitenlijst van 25 oktober 
2017 worden vastgesteld.  

03  Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen 
a) Mededelingen 
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 
c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen 

 

 
 

a) Mededelingen 
 
 1G1P1R 
 Wethouder Pietersen licht toe. Er is nu nog sprake van een projectorganisatie. 
Tijdens dialoogsessies wordt vooral opgehaald wat er lukt en wat niet. Uiteindelijk 
zullen de opbrengsten bij elkaar worden gebracht en in het voorjaar van 2018 
terugkomen op het PHO voor nadere besluitvorming. Op dit moment wordt 1G1P1R 
gefinancierd vanuit een subsidie. Indien besloten wordt dat men door wil met 
1G1P1R zullen daarvoor ook financiële middelen beschikbaar moeten worden 
gesteld. 
 
 Garage 2020 
 Wethouder van Gelderen brengt ‘Garage 2020’ onder de aandacht. Garage 2020 is 
een werkplaats waar een groep professionals werkt aan alternatieven voor 
jeugdhulp en op innovatieve wijze vraagstukken binnen jeugdhulp aanpakt. Op 24 
november 2017 is de kick-off in Hubspot te Leiden. 
 
 Klantbijdragen regiotaxi 2018 
 De klantbijdragen (tarieven) zijn berekend en bekend. 
 
b)  Ingekomen stukken 
 
Het onderzoek ‘huisartsen’ is interessant gevonden. Er bestaat geen behoefte aan 
agendering op het PHO, maar wel om er ambtelijk mee aan de slag te gaan. 
 
c) Terugmelding externe overleggen 
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Stuurgroep aanbesteding concessie Zuid-Holland-Noord 
In de stuurgroep is afgesproken dat de OV-Visie door de regio’s Holland Rijnland en 
Midden Holland gezamenlijk met de provincie opgesteld gaat worden. Gezien het 
kleine aandeel in het de gehele aanbesteding, bestond al eerder de zorg dat er te 
weinig aandacht zou zijn voor doelgroepenvervoer. Tijdens het laatste overleg is 
deze zorg door de provincie bevestigd. Holland Rijnland en Midden Holland blijven 
in gesprek om hier meer aandacht aan te geven. Het bureau dat de regio’s gaat 
begeleiden is op die kennis uitgezocht. 
 
Rivierduinen 
Vanuit elke subregio is iemand afgevaardigd voor een gesprek met Rivierduinen. 
Een eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden op 27 oktober. Tijdens dit 
gesprek is onder meer gesproken over het leggen van verbindingen met WMO en 
het decentraliseren van crisisopvang. Ook het (onvoldoende) aansluiten op de 
teams is besproken en herkend. Hierover zal in een vervolgstadium uitgebreider 
over gesproken worden. Ook privacy is een onderwerp dat later aan de orde zal 
komen. 

04  1e versie Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg 
 
Toelichting: 
Bij vaststelling beleidskader Maatschappelijke zorg is afgesproken voor eind 
2017 een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de realisatie van de doelen 
uit het beleidskader. 
Bijgevoegd treft u een conceptversie van het uitvoeringsprogramma aan. In dit 
concept zijn nog niet alle onderdelen uitgewerkt, maar het geeft wel een goed 
beeld van de inhoudelijke opgaven die op regionaal niveau moeten worden 
opgepakt. 
In het PHO van 13 december volgt de definitieve versie. 
 

Mieke Hogervorst heeft de 1e versie van het uitvoeringsprogramma 
Maatschappelijke zorg gepresenteerd. 

 
De presentatie geeft inzicht in de planning. Het uitgangspunt: ‘gemeenten pakken 
zelf verantwoordelijkheid’ is naar tevredenheid. 
Over de herverdeling van het budget per 2020 bestaat nog onzekerheid, maar het 
PHO is er mee eens om in de regio de koers te houden op 2020.  
De uitgangspunten in het uitvoeringsprogramma zetten de gemeenten op het 
goede spoor om verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te blijven. 

 
Vanuit het PHO bestaan nog een aantal wensen voor de definitieve versie: 
- Wie heeft de lead (verantwoordelijk)  in welk onderdeel? 
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Voorstel: 

1. Kennis te nemen van stand van zaken opstelling regionaal 
uitvoeringsprogramma 

2. Meningsvormende gedachtewisseling over uitgangspunten, thema’s en 
tijdpad. 

- Welke definitie van wijk wordt gehanteerd? 
- Een plan voor ‘de tussentijd’: hoe om te gaan met het budget dat nu naar de 

centrumgemeenten gaat, terwijl de andere gemeenten ook al aan de slag gaan 
met de decentralisatie van de Maatschappelijke zorg?  

- Verslavingszorgpreventie en GGZ vanwege samenhang graag bij elkaar 
nemen 

 
 In de Rijnstreek is men al in overleg over de taakverdeling op subregionaal niveau. 
Mieke Hogervorst stelt dat het Uitvoeringsprogramma dat zeker niet in de weg staat. 
Het Uitvoeringsprogramma is een regionaal plan waarin alle gemeenten een 
bijdrage leveren. Zowel subregionaal als lokaal zal daar concrete invulling aan 
moeten worden gegeven. 
 
 Op 13 december 2017 zal in het PHO Maatschappij de definitieve versie van het 
Uitvoeringsprogramma worden gepresenteerd. 
 
 Gebouw C 
 Mieke Hogervorst geeft een toelichting op de stand van zaken ten aanzien van 
Gebouw C. Sinds 27 september 2017 (datum taakstelling) zijn er 8 personen 
duurzaam uitgestroomd (5 in Leiden, 3 in de regio) Dit betekent dat de afgesproken 
taakstelling gehaald is. Maar er zijn sindsdien ook weer 30 mensen ingestroomd. Er 
liggen diverse plannen in de regio, maar nog onvoldoende uitvoering. Instroom 
hoger dan de uitstroom strookt niet met de gestelde uitgangspunten. Er bestaat 
behoefte aan een analyse die de verhoogde instroom kan verklaren. 
 
 Op verzoek van wethouder Pietersen levert Mieke Hogervorst een overzicht met de 
cijfers per gemeenten. Gedurende het PHO zijn deze cijfers verspreid. 
 
 In Lisse komt deze maand een voorstel in de raad voor het opzetten  van een fonds 
ter voorkoming van huisuitzettingen. 
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05  Inleiding en dialoog LVB-aanbieders (presentatie) 
 
Toelichting: 
Op 27 september 2017 stond deze inleiding reeds gepland. Omwille van de tijd 
is deze presentatie verplaatst. Op 13 oktober 2017 heeft mw. R. van Gelderen 
een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van de sector. Naar aanleiding 
hiervan zijn de LVB−aanbieders alsnog in de gelegenheid gesteld de inleiding 
te houden en de stand van zaken toe te lichten.  
 
Voorstel: Kennis te nemen van de inleiding en dialoog 
 
 

 Fred Fillekes presenteert, namens vier zorgorganisaties(LVB) in de regio (Ipse, 
Raamwerk, Gemiva en ’s Heeren Loo), de ontwikkelingen in de LVB-sector. De heer 
Gerding van Gemiva is ook aanwezig. 
 
 Op navragen van Gerard Mostert geven de heren Fillekes en Gerding aan de 
samenwerkingspartners vooral te zien in de ouders, reguliere jeugdzorg, 
kinderartsen, scholen en kinderdagverblijven. Vanuit het PHO wordt verzocht meer 
inhoud te geven aan het verhaal over samenwerking met het onderwijs. De vraag is 
wat gemeenten zouden kunnen doen om, in de praktijk met kinderopvang en 
scholen aan de slag te gaan in de samenwerking met zorgaanbieders. 
 
 Geconcludeerd is tevens dat we te maken hebben met een steeds complexer 
wordende samenleving, dit maakt aanhaken voor mensen met een laag IQ lastiger. 
Er bestaat behoefte om landelijk aan te haken.  
 
 Wethouder van Gelderen stelt voor om VGN en VNG samen te laten werken. De 
LVB behandelcentra (ook aangesloten bij VGN) voeren die discussie. Ook bij de 
Rijksoverheid wordt onderzoek gedaan naar LVB, over de domeinen heen. 
 
 De heren Fillekes en Gerding worden bedankt voor de toelichting. 

06 Stand van zaken sturingsprioriteit: wachttijden en wachtlijsten jeugdhulp 
 
Toelichting:  
Door het PHO zijn 3 sturingsprioriteiten benoemd die moeten zorgen voor een 
betere sturing op de jeugdhulp. Het thema wachtlijsten en wachttijden raakt aan 
2 van die prioriteiten: de JGT’s en afschalen/normaliseren. Voor beide 
onderwerpen geldt dat wachtlijsten en wachttijden een rol spelen in het 
functioneren daarvan. Met de invoering van de Jeugdwet zijn geen afspraken 
gemaakt over wachtlijsten en -tijden. Het is aan gemeenten en 

 Jorn Massa (HLT-samen) is aangeschoven om, als trekker van de werkgroep 
wachttijden en wachtlijsten de stand van zaken toe te lichten. 
 
 Gebleken is dat voor sturing meer inzicht en overzicht nodig is. Hiertoe is een 
actieplan opgesteld. Het PHO is blij dat er nu een actieplan ligt. 
 
Een analyse van de huidige wachtlijsten zal worden opgenomen in de Q rapportage. 
De gegevens waar de werkgroep zich op baseert hebben betrekking op het wachten 
na de verwijzing. De wachttijd tot aan het eerste contact met JGT is niet 
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jeugdhulpaanbieders om hier afspraken over te maken.  
 
Als we willen sturen op wachtlijsten en wachttijden is het nodig om eerst een 
andere stap te zetten: namelijk inzicht en overzicht. Hiervoor dient bijgaand 
actieplan.  
 

Voorstel:  

Kennis te nemen van het actieplan wachttijden en wachtlijsten jeugdhulp 
 

meegenomen en kan vanwege de techniek van het gegevensknooppunt (GGK) niet 
worden meegenomen, omdat JGT’s niet niet mee werken. Er kunnen eventueel wel 
wat algemene opmerkingen  over worden gemaakt. 
 
Op verzoek licht Jorn Massa toe dat de treeknormen zijn gehanteerd, omdat dit de 
meest gangbare normen zijn en hiermee ook wordt gewerkt in de volwassenenzorg. 
Het gebruik van deze normen is bovendien op advies van de VNG. Op 5 december 
2017 zal de ontwikkeltafel plaatsvinden. Dan zal besproken worden wat de 
verschillende perspectieven zijn (ouders, organisaties en gemeenten) en wie daarin 
dominant is. Daarna zal het plan eventueel ter besluitvorming (ten aanzien van de 
normen) terugkomen in het PHO. Het PHO geeft aan dat in het kader van de sturing 
behoefte bestaat om niet alleen vanuit organisatiebelangen te kijken, maar juist 
meer invloed voor ouders en de gemeenten. 
 
 Dank aan Jorn voor de toelichting. Vanuit het PHO komt naar voren dat de 
toelichting enige verduidelijking is gekomen, maar dat de verwachtingen vooraf 
anders waren. 
 
 Wens is om op een later moment terug te komen op dit onderwerp in het kader van 
sturing. Hoe hier inhoudelijke invulling aan te geven. Bijvoorbeeld door na te denken 
of er iets aan te bieden is gedurende de wachttijd. 

07  Hernieuwde ambtelijke inrichting en werkwijze regionale samenwerking 
jeugd 

 

Toelichting: 

Binnen de Werkagenda Jeugd bleek ambtelijke capaciteit de afgelopen periode 
een grote uitdaging. Daarnaast werd het belang van betere sturing op de 
jeugdhulp steeds groter. Het capaciteitsknelpunt en de sturingsurgentie hebben 

 Harro Leegstra is aanwezig voor toelichting op de hernieuwde inrichting en 
werkwijze regionale samenwerking jeugd.  
 
 Regionale samenwerking jeugd zal ambtelijk anders georganiseerd worden. De 
verwachting is dat men hierdoor beter in staat is om de transformatie te versnellen. 
Het stuk is opgesteld met alle gemeenten, ook de managers sociaal domein en het 
AO zijn betrokken. 
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geleid tot de uitwerking van een hernieuwde ambtelijke inrichting en werkwijze 
van de regionale samenwerking jeugd in 2018-2019. 
  

Voorstel: 

1.    Kennis te nemen van de hernieuwde ambtelijke inrichting en werkwijze 
van de    
       regionale samenwerking jeugd (bijlage 1). 

De gemeenten te adviseren om:  
2a.  In te stemmen met het leveren van ambtelijke capaciteit of een 
financiële  

 bijdrage ten behoeve van het regionale beleidsteam jeugd, conform 
bijlage 1 van  

 bijgevoegde notitie; 
2b.   De ambtelijke capaciteit vrij te maken voor of de financiële bijdrage 

beschikbaar    
       te stellen aan Holland Rijnland ten behoeve van het regionaal 

beleidsteam jeugd,   
       conform de voorgestelde verdeling (bijlage 1 van bijgevoegde notitie). 
3a.  In te stemmen met de conceptbegroting voor de uitvoering van de 
regionale  

 samenwerkingsagenda jeugd 2018, te weten € 105.000,-, conform 
bijlage 4 van    
 bijgevoegde notitie. 

3b.  Dit bedrag beschikbaar te stellen aan Holland Rijnland voor de 
uitvoering van de  

 regionale samenwerkingsagenda jeugd 2018, conform de voorgestelde 
verdeling   
 verdeling (bijlage 4 van bijgevoegde notitie). 

 

 Het stuk ligt voor in het PHO voor bestuurlijke steun om eventueel op terug te 
kunnen vallen. Deze steun is belangrijk om elkaar aan te kunnen spreken op 
onderlinge afspraken. 
 
 Wethouder de Jager geeft aan nu niet te willen aansluiten, wel zodra er 
onderwerpen aan bod komen die voor Alphen aan den Rijn ook interessant zijn. Het 
wordt wel belangrijk geacht om de aansluiting bij elkaar te zoeken. Het punt van 
Alphen aan den Rijn wordt herkend. Wethouder van Gelderen merkt op dat ook het 
rekening houden de pilot van Alphen en Kaag en Braassem tijd kost. Met Alphen 
aan den Rijn zal in een nader gesprek bekeken worden hoe op een passende 
manier invulling gegeven kan worden aan hun positie.  
 
 Op de vraag of er met dit voorstel voldoende ureninzet en geld wordt gevraagd 
antwoordt de heer Leegstra dat dit voor nu wel het geval is.  Met de toezegging van 
de gevraagde € 105.000,00 is er ruimte. Er zal voortdurend gekeken moeten worden 
of er voldoende inzet is en middelen zijn. Er is bewust een flexibele schil waarin 
ruimte is om gemeenteambtenaren op onderdelen in te zetten. Vanzelfsprekend zal 
na een half jaar een ambtelijke evaluatie plaatsvinden. 
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08  Beleidsplan Regionaal Bureau Leerplicht 
 
Toelichting: 

Het huidige beleidsplan van het RBL loopt tot en met 2018. Het RBL heeft 
vervroegd het initiatief genomen voor het maken van een nieuw beleidsplan. De 
omgeving van het RBL is sinds de invoering van het passend onderwijs en de 
decentralisaties in het sociaal domein sterk veranderd. Het RBL wil met het 
nieuwe beleidsplan inspelen op haar veranderende rol en 
verantwoordelijkheden en daarmee zorgen dat, waar mogelijk, elke jongere 
naar school gaat. 
 

Voorstel: 

Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren ten aanzien van het beleidsplan RBL 
2018-2021 en het ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. 
 

 Robbert Smakman (RBL) is aanwezig voor een toelichting op het beleidsplan. 
 
 Het RBL heeft vervroeg initiatief genomen voor een nieuw beleidsplan. Het plan is 
minder dan voorheen gericht op handhaving, meer dan voorheen gericht op 
maatschappelijke zorg. 
 
 Concreet heeft het plan met name tot doelstelling de duur van het thuiszitten te 
verkorten, minder voortijdig schoolverlaten en extra aandacht voor de reeds 
uitgevallen jongeren: dagbesteding + in beeld hebben. 
 
 Het beleidsplan is met vrijwel alle wethouders reeds besproken, opvallend veel 
gehoord vanuit de gemeenten is onduidelijkheid ten aanzien van de rol van 
gemeenten, veel onderwijsinstellingen komen lokaal met problemen die regionaal 
moeten worden opgepakt. 
 
 Het PHO uit complimenten ten aanzien van de snelle resultaten en vormgeving in  
infographic. 
 
 Verzoek vanuit het PHO is om meer aandacht voor de link tussen zorg en 
onderwijs. 
  
 Opgemerkt is dat er veel lokale initiatieven zijn om kwetsbare leerlingen te helpen 
naar een goede plek. Verzoek is om hier meer regionale afstemming over te 
hebben. Deze opdracht wordt meegegeven aan de beleidsmedewerkers onderwijs. 
Er wordt gekeken naar een kader aan de hand waarvan de verzoeken kunnen 
worden beoordeeld. 
 De rol van het RBL is het bewaren van overzicht en voorzien van kennis. Robbert 
Smakman vertelt dat het RBL inzicht heeft in de sterke en zwakke punten. Deze 
signalen worden omgezet naar actiepunten. Deze punten worden vervolgens 
besproken met de beleidsmedewerkers. 
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 Het beleidsplan zal via het Dagelijks Bestuur naar het Algemeen Bestuur gaan. 
Interessant uitgangspunt voor de discussie is het leren van elkaar en de indeling 
lokaal/regionaal. 

09  Schakelklas Voortgezet Speciaal Onderwijs – Middelbaar 
Beroepsonderwijs 

 
 Toelichting: 

Met het opheffen van de REA-Topklas is het aantal uitvallers van de jongeren 
afkomstig van het Leo Kannercollege op het mbo toegenomen. Met een 
schakeljaar willen de betrokken partijen deze jongeren met autisme de kans 
geven op het mbo. De additionele kosten voor een kleine klas en extra 
begeleiding worden gedeeld door mbo Rijnland, de Samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs en Holland Rijnland 

 

Voorstel: 

1. Kennis te nemen van het gegeven dat schooluitval na overgang van het 
VSO naar het MBO hoog is. 

2. Uit te spreken dat het wegvallen van de REA-topklas oplossingen 
vereist. 

3. Het DB  te adviseren:  
a. in te stemmen met het vormgeven van een schakeljaar om de 
overgang VSO-MBO te faciliteren. 
b. het vormgeven van een schakeljaar ter besluitvorming aan het AB 
voor te leggen. 

4. Het DB te adviseren het instellen van een schakeljaar mede te 

 Gebleken is dat de overgang VSO MBO voor veel groepen goed verloopt. Er is een 
specifieke groep waarvoor het niet goed gaat. Het gaat daarbij om de leerlingen van 
het Leokannercollege. Deze leerlingen vallen  uit en komen bij de gemeente terecht. 
Deze leerlingen zijn ingeschreven in het doelgroepenregister en moeten dan gaan 
werken terwijl ze hier eigenlijk nog niet klaar voor zijn. 
 
Het aanbod in de regio wordt gemist. De bekostiging in het MBO is nu niet 
toereikend. Besproken is dat de additionele kosten nu zullen worden gedeeld. 1/3 
voor het MBO, 1/3 uit de gemeenten en 1/3 uit de samenwerking. Dit laatste zal 
gefinancierd worden vanuit de reguliere begroting, reserve RBL. 
 
Besloten is tot een positief advies aan het AB. 
 
 Er zijn wel enkele opmerkingen geplaatst. De vraag is of in de uitwerking ook het 
Parkcollege in Alphen aan den Rijn kan worden meegenomen.  
 
 Een evaluatie kan niet eerder dan 2021 plaatsvinden, maar het RBL zegt voor die 
tijd wel een toelichting op de stand van zaken toe. 
 
 Er bestaat onduidelijkheid over het restant Regionaal platform arbeidsmarkt Rijn 
Gouwe. Dit fonds is opgeheven en de gelden zijn in de pot van Holland Rijnland 
gegaan. De eerste tranche teruggave wordt bestemd voor financiering schakelklas. 
Tweede tranche wordt benut voor onderwijs-arbeidsmarkt. Paul Duijvensz licht toe 
dat er een voorstel in het Dagelijks Bestuur komt om een bestemmingsreserve 
onderwijs-arbeidsmarkt te creëren.  
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financieren, onder de voorwaarden: 
 Reguliere kosten worden  gedragen vanuit de reguliere 

bekostiging van mbo//mboRijnland 
 De additionele kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen  de 

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Holland 
Rijnland en mbo Rijnland. 

 De genoemde voorwaarden ter besluitvorming aan het AB 
voor te leggen. 

5. Het DB te adviseren om het aanwenden van de reserve RBL ad €45.882 
voor de financiering van een deel van de additionele kosten voor 5 
schooljaren (2018-2019 tot en met 2022-2023), ter besluitvorming voor te 
leggen aan het Algemeen Bestuur Holland Rijnland d.d. 13 december 2017. 
 
6. Het DB te adviseren de overige additionele kosten ad €63.951 (€109.833-
€45.882) voor 5 schooljaren (2018-2019 tot en met 2022-2023) te 
financieren uit:  
a. de teruggave Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe 2016, 

ad € 55.427. 
b. het budget inclusieve arbeidsmarkt, ad € 8.524 wat neerkomt op € 

1.705 per jaar. 
 

 
 Er zijn verschillende opmerkingen gemaakt over de financiering na 2021. 
Desgevraagd merkt Robbert Smakman op dat in 2021 duidelijk zal worden of dit een 
structurele aanpak is en hoe dit gefinancierd moet worden. Daarbij zal nadrukkelijk 
bekeken worden hoe het onderwijs hier een blijvende financiële bijdrage in levert. 

10  Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi 
 
Toelichting: 

Het klanttevredenheidsonderzoek geeft inzicht in de waardering van de 

 Het klanttevredenheidsonderzoek is niet representatief. Gebleken is dat er een zeer 
lage respons was en bij de verschillende gemeenten veel meer klachten 
binnenkomen dat uit het rapport blijkt. 
 
 Sommige klachten zijn schrijnend en zullen ambtelijk worden besproken en 
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reizigers voor de diensten van de Regiotaxi over de gehele linie. Aandachts- en 
verbeterpunten die hieruit voortkomen worden besproken met de vervoerder 
en, waar nodig, actie op ondernemen. 
 
Voorstel: 
Kennis te nemen en bespreken van het klanttevredenheidsonderzoek 
Regiotaxi. 
 

afgehandeld. Oproep om klachten over de regiotaxi te melden. Edwin van Staveren 
is verantwoordelijk voor de afhandeling. Zijn emailadres is 
evstaveren@hollandrijnland.nl.  
 
 
 

11  Concept kadernota Holland Rijnland 2019 (presentatie en discussie) 
 
 Toelichting: 
In het kader van de Planning en Control-cyclus van samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland treft u hierbij de concept-kadernota 2019 aan. De concept-
kadernota bevat in deze fase een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op 
de verschillende domeinen. Aan de hand van een korte presentatie zullen de 
hoofdpunten van de kadernota worden gepresenteerd.  
 
Voorstel:  
Het Dagelijks Bestuur te adviseren over het onderdeel Maatschappij in de 
concept-kadernota Holland Rijnland 2019. 
 

 Loes Bakker is aanwezig voor een korte presentatie en het beantwoorden van 
vragen over de concept kadernota 2019.  
 
 Vanuit het PHO bestaan een aantal wensen voor de definitieve versie van de 
kadernota: 

- Meer aandacht voor arbeidsmarktbeleid en de rol van Holland Rijnland 
- Meer aandacht voor onderwijs en de verbinding met het beleidsplan RBL 
- Regeerakkoord: op welke punten van het regeerakkoord zijn er kansen om 

aan te haken voor Holland Rijnland. 
 
 Op aangeven van het PHO geeft Loes Bakker aan dat er nog goed gekeken moet 
worden naar het, inmiddels gepresenteerde regeerakkoord, Holland Rijnland is 
zeker van plan om hierop aan te haken. Aan het arbeidsmarktbeleid zal meer tekst 
worden gewijd. Er kan nog scherper worden gekeken naar het Werkbedrijf Leiden 
en wat we zelf doen. Er zal ook aandacht worden besteed aan het besteden van het 
geld vanuit het platform dat is gestopt. 
 
 Wellicht is de verbinding wat ondergesneeuwd en dat zal dan ook meer aandacht 
krijgen.  

mailto:evstaveren@hollandrijnland.nl
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Actielijst 

 PHO 30 augustus   
03. Interesse rondom onderzoek m.b.t. afname jeugdhulp in de regio uitvragen PHO september  F. van Trigt 
09. Rondsturen lijst deelname bestuurders aan kwartaalgesprekken TWO PHO september P.J.G.M. Grob 
11. Afstemming  met dhr. Roeffen  bestuurlijke invulling binnen werkgroep 

evaluatie DVO Jeugdhulp 
Een volgend  PHO E. Coomans 

    
 PHO 06 juni 2017   
03. Terugkoppeling OOGO per subregio Een volgend PHO  
05 Bespreking GGZ tarieven PHO wenst GGZ tarieven in het najaar terug te 

laten komen in het PHO.  
PHO oktober 2017 TWO 

    
 PHO 10 mei 2017   
03. Holland Rijnland brengt in kaart welke (bestuurlijke) overleggen er zijn op 

onderwijs 
Een volgend PHO R. Smakman RBL 

04. Nagaan mogelijkheid regiobrede inzet trait-union tussen onderwijs en werk.  Een volgend PHO P. Duijvensz 
    
 PHO 18 januari 2017   
07. Planning gezamenlijke subsidieaanvraag 2018 GGZ regeling Juli 2017 Gemeente Leiden 

 
PM lijst 
 PHO 06 juni   



 
03 Uitwisselen ervaringen samenwerking jeugd onderwijs binnen de subregio's. Een volgend PHO  
    
 PHO 12 april 2017   
05. Verbinding tussen onderwijs, speciaal onderwijs en jeugdhulp.  Najaar 2017 Werkgroep OZA 
05.  Integrale ondersteuningsplannen onderwijs bespreken. Een volgend PHO RBL 
    

 
Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg maatschappij van Holland Rijnland van ….. 

 
de secretaris,       de voorzitter, 

                                                    
 

L. van den Elsen  R.A. van Gelderen 
 
 


