
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Stand van zaken concept-uitvoeringsprogramma 
Maatschappelijke zorg 2018-2020 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang  
Gemeenten moeten samenwerken om 
gezamenlijk tot goede overgang van taken van 
centrumgemeente naar iedere gemeente 
afzonderlijk te komen. 
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
15 nov 
 
 
 
 

 
 
13 dec. 
 
 
 
 
 

 
Uiterlijk jan. 2018 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. Kennis te nemen van stand van zaken 
opstelling regionaal uitvoeringsprogramma 

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

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

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 eerste concept-versie 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. 



 

8. Inspraak Nee 
  Ja, door: cliënten en ervaringsdeskundigen 

worden betrokken via Stichting ZON. 
Daarnaast wmo-adviesraden via gemeenten te 
betrekken. 
Wanneer: 15 nov. adviesraad, week 20 nov 
groepsgesprek cliënten en 
ervaringsdeskundigen. 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: financiën liggen nog bij 
centrumgemeente Leiden. Vanuit Leiden 
worden innovatieve initiatieven financieel 
ondersteund. 
 

  Structureel/incidenteel 
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 

 
 Eerdere besluitvorming: 

Beleidskader maatschappelijke zorg 2017-2025. 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:        Mieke Hogervorst 
Organisatie:        Gemeente Leiden 
 

 
Onderwerp: 
Stand van zaken concept-uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg 2018-2020 

 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van stand van zaken opstelling regionaal uitvoeringsprogramma 
2. Meningsvormende gedachtewisseling over uitgangspunten, thema’s en tijdpad.  

 
Inleiding: 
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 eerste 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. 
 
Beoogd effect: 
Doel is dat kwetsbare mensen met meervoudige problemen in hun eigen woonomgeving 
kunnen (blijven) wonen en naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. 
Daartoe richt het uitvoeringsprogramma zich op: 
. Goede voorbereiding van de decentralisatie maatschappelijke zorg per 2020 
. Bevordering ambulantisering maatschappelijke zorg 
 
Argumenten: 
 
1. Regionale voorbereiding dient randvoorwaarden te realiseren voor lokale en 

subregionale voorbereiding op decentralisatie maatschappelijke zorg 
Uitgangspunt voor de toekomst van de maatschappelijke zorg is decentraal tenzij. 
Leidraad voor de opzet van het uitvoeringsprogramma is daarom dat het zich richt op wat 
er regionaal moet worden afgesproken of kan worden gefaciliteerd. Subregionaal/lokaal 
worden de plannen/programma’s opgesteld voor de daadwerkelijke invulling van de 
opgaven op subregionaal c.q. lokaal niveau.  
 
  

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 15 november 
Tijd: 09:30 – 12:30 uur 
Locatie: Kaag en Braassem 
Agendapunt: 4 
Kenmerk:  



 

2. Belang van de cliënt dient centraal te staan in de veranderingen en de wijze waarop 
deze worden ingevuld. 

Het belang van de cliënt stelt eisen aan hoe de decentralisatie- en 
ambulantiseringsopgave wordt ingevuld. Daarom zijn cliënten en ervaringsdeskundigen 
bij de opstelling van het uitvoeringsprogramma geconsulteerd en worden zij ook bij de 
vervolguitwerking nauw betrokken. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
In dit uitvoeringsprogramma wordt uitgegaan van invoering nieuw verdeelmodel per 2020. 
Dit lijkt echter niet gehaald te gaan worden. 
 
Financiën:  
In definitieve versie wordt projectbegroting opgenomen. 
 
Communicatie: 
Er komt een periodieke nieuwsbrief om betrokken partijen op de hoogte te houden en 
informatie te delen. 
 
Evaluatie: 
In het programma is aandacht voor monitoring. 
 
Bijlagen: 
Concept-uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg 2018-2020. 


