
 

Oplegvel 

 

1. Onderwerp 

 

Voortzetting activiteiten Vrijetijdsbesteding, 

Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) regio 

Holland Rijnland, subsidie tweede helft 2018 

 

2. Rol van het 

samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland 

Efficiencytaak  

    

3. Regionaal belang De activiteiten die door VTV worden aangeboden 

voor inwoners uit de HR-gemeenten hebben veel 

waarde voor een deel van die inwoners. Een 

gezamenlijke aanpak van alle gemeenten zorgt 

voor continuïteit van de VTV-activiteiten. 

 

4. Behandelschema: 

 

 

  DB  

  Colleges 

  PHO 

  DB  

  Gemeenteraad 

  DB 

  AB 

  Gemeenteraad 

 

Datum: 

Informerend 

 

Datum:  

Adviserend 

Datum: 

Besluitvormend 

 

 

 

11 april 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Advies PHO In te stemmen met subsidieverstrekking aan VTV 

voor 2e helft van 2018 op basis van het aantal 

deelnemers per gemeente aan het totaal van 

VTV-activiteiten. Als voorwaarde voor 

subsidieverstrekking geldt dat VTV invulling geeft 

aan het subregionaal of lokaal bij (welzijns)partijen 

onderbrengen van de activiteiten van VTV. 

 

6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 

afwijken 

n.v.t. 



 

7. Essentie van het voorstel 

(annotatie zoals op agenda 

staat) 

VTV verzorgt activiteiten voor inwoners met een 

beperking. De activiteiten die door VTV worden 

aangeboden hebben veel waarde voor een deel 

van de inwoners uit de HR-gemeenten. Voor de 

eerste helft van 2018 is door de meeste 

gemeenten een subsidie verstrekt, onder 

voorwaarde dat VTV met een voorstel diende te 

komen hoe voor voortzetting van de activiteiten op 

lokaal of subregionaal niveau aansluiting gezocht 

wordt bij lokale (welzijns)partijen. Een periode van 

zes maanden blijkt hiervoor te kort te zijn. Om 

continuïteit van de activiteiten te waarborgen en 

onrust onder deelnemers, vrijwilligers en 

medewerkers van VTV zoveel mogelijk te 

beperken wordt aan VTV ook een subsidie voor 

de tweede helft van 2018 verstrekt. 

 

8. Inspraak X Nee 

     Ja, door:  

   Wanneer: 

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

weten: Bijdrage per gemeente afhankelijk van 

aantal inwoners uit betreffende gemeente dat 

deelneemt aan activiteiten VTV 

 

  Structureel/incidenteel: In hoeverre financiële 

gevolgen structureel of incidenteel zijn, hangt 

af van besluitvorming over voortbestaan 

activiteiten VTV na 2018. 

   

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 

 

 Eerdere besluitvorming: 

 

11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 

 

 

 

 

 

* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Discussienota PHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: 

Voortzetting activiteiten Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) regio 

Holland Rijnland, subsidie tweede helft 2018 

 

  

 

Beslispunten 

- Akkoord van alle Holland Rijnland-gemeenten met het nieuwe voorstel van VTV 

voor tweede helft van 2018. Uitgaande van een subsidiebedrag per Holland 

Rijnland-gemeente op basis van het aantal deelnemers van diezelfde  gemeente 

dat deelneemt aan VTV-activiteiten.  

Indien een of meerdere gemeente(n) besluit(en) geen subsidie te verstrekken na 

1 juli 2018 leidt dit niet tot een verhoging van de bijdrage van de gemeenten die 

wel tot verstrekking van een subsidie overgaan. De in het voorstel van VTV 

genoemde bijdrage per gemeente betreft een maximale bijdrage. 

- Voorwaarde voor subsidieverstrekking voor de tweede helft van 2018 is dat VTV 

invulling geeft aan het subregionaal of lokaal bij (welzijns)partijen onderbrengen 

van de VTV-activiteiten. 

 

Inleiding: 

VTV (Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten) heeft medio 2017 de Holland 

Rijnland-gemeenten subsidie gevraagd voor het in stand houden van VTV. De benaderde 

gemeenten hebben hier verschillende keuzes in gemaakt, mede doordat VTV de 

gemeenten niet op een eenduidige wijze benaderd en geïnformeerd heeft. De meeste 

gemeenten (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 

Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude)  

hebben er uiteindelijk voor gekozen om VTV voor de periode 1 januari tot 1 juli 2018 te 

subsidiëren, met als doel om een zachte overdracht naar de lokale activiteiten mogelijk te 

maken en om deelnemers niet van de ene op de andere dag zonder activiteiten te laten 

zitten. De gemeente Teylingen heeft daarbij specifiek aangegeven dat het de wens heeft 

om VTV hoe dan ook te subsidiëren, ook na 2018. Het belang om de bestaande groepen 

in stand te houden is hierbij het voornaamste argument.  

Door de gemeenten is bij de subsidieverstrekking aangegeven dat VTV in het eerste 

kwartaal van 2018 met een nieuw voorstel diende te komen waarin duidelijk werd hoe de 

verbinding met welzijn op lokaal niveau plaats kan vinden en welke kosten daar voor de 

tweede helft van 2018 mee gemoeid zouden zijn. 

 

Vergadering: PHO Maatschappij 

Datum: 11 april 2018  

Tijd: 09.30 – 12.30 uur 

Locatie: Raadzaal  

Teylersplein 1, Nieuwveen  

Agendapunt:  

Kenmerk:  



 

Een periode van zes maanden blijkt voor VTV onvoldoende om de zachte landing tot 

stand te brengen. Het mogelijk wegvallen van financiering in de tweede helft van 2018 en 

het als gevolg daarvan mogelijk uit elkaar vallen van bestaande groepen, heeft tot de 

nodige onrust geleid bij deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van VTV. Op 

verschillende plaatsen in de regio is hiervoor aandacht gekomen in de media. Om 

verdere onrust zoveel mogelijk en met name voor de doelgroep te beperken, is het 

wenselijk om een gezamenlijke opdracht voor het tweede halfjaar te verstrekken en met 

een nieuwe benadering te komen voor het inzetten van activiteiten van VTV.  

 

In maart 2018 heeft VTV een nieuw voorstel  aan de gemeenten  voorgelegd. Dit voorstel 

biedt nog onvoldoende antwoord op de vraag hoe VTV de verbinding met de lokale 

organisaties gaat leggen en hoe zij de transformatieopdracht gaan invullen. De 

voorgelegde begroting roept daarnaast nog een vragen op.   

 

Uitgangspunten: 

De Holland Rijnlandgemeenten hebben de intentie uitgesproken om zoveel mogelijk 

gezamenlijk een standpunt en visie te formuleren ten aanzien van de status en de 

toekomst van VTV in de regio. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd:  

1. De activiteiten die door VTV worden aangeboden, hebben veel waarde voor een 

deel van onze inwoners. We streven derhalve naar continuïteit voor de 

deelnemers aan de VTV-activiteiten. De doelstelling is niet om VTV als 

organisatie in stand te houden, maar om de functie voor de inwoners te 

behouden.  

2. De activiteiten van VTV moeten zoveel mogelijk lokaal of subregionaal uitgevoerd 

gaan worden of ondergebracht worden bij lokale (welzijns)partijen. Daarbij moet 

geborgd zijn dat de activiteiten voor alle inwoners uit de regio Holland Rijnland 

toegankelijk zijn. Om goed inzicht te hebben in de mogelijkheden om activiteiten 

lokaal voort te zetten, moet een overzicht beschikbaar zijn van de diverse 

activiteiten die georganiseerd worden en het aantal deelnemers per gemeente bij 

die activiteiten. Aan de hand van het overzicht per gemeente is inzichtelijk te 

krijgen wat de aard van de ondersteuningsvraag van de lokale deelnemers is. 

Vervolgens kan de vervolgstap – het onderbrengen bij lokale partners – gerichter 

gezet worden.   

3. Subsidiëring na 1 juli 2018 vindt plaats op basis van een activiteitenbegroting met 

een heldere kostenberekening. 

 

Vervolgtraject 

Op 28 maart 2018 zal een vervolggesprek plaatsvinden met VTV. Namens de Holland 

Rijnland-gemeenten zullen Leiden en HLT-samen aanwezig zijn. Tijdens het gesprek 

zullen onder andere het scenario na 1 januari 2019 en de ingediende begroting voor de 

tweede helft van 2018 besproken worden. De resultaten van het gesprek zullen worden 

nagezonden aan het PHO. 

 
 


