
 
 

 
   

 
 

    
 

  
  

    
    

  
 
  

 

  

 

 

 

 

 
 

VERSLAG PHO Maatschappij d.d. 26 september 2018 

Gemeente Naam Gemeente Naam 
Alphen aan den Rijn Han de Jager Noordwijkerhout Bert Gotink 
Hillegom n.a. Oegstgeest Jan Nieuwenhuis 
Kaag en Braassem Floris Schoonderwoerd Teylingen Arno van Kempen 
Katwijk Adger van Helden Voorschoten Monique Lamers 
Katwijk Corien Starkenburg Zoeterwoude Ruud Bouter 
Leiden Marleen Damen  Liesbeth Bloemen 
Leiderdorp Angelique Beekhuizen 
Lisse Jeanet van der Laan TWO Jeugdhulp Paul Grob 
Lisse Jolanda Langeveld Regionaal beleidsteam jeugd Jeannine Paauw 
Nieuwkoop Bernadette Wolters (voorzitter) Holland Rijnland Lotte van den Elsen (secretaris) 
Noordwijk Marie José Fles Holland Rijnland Ragini Somair 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda De agenda is akkoord bevonden

 02 
 Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 5 september 

2018   De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

03  Mededelingen -

04 

Regionaal investeringsfonds maatschappelijke zorg + convenant 
maatschappelijke opvang 
Toelichting: 
Maatschappelijke zorg is nu de verantwoordelijkheid van de 

De in de notitie genoemde bedragen zijn gewijzigd. Er is sprake van minder 
onderuitputting. Dat heeft voor het plan geen consequenties, maar er is wat minder 
budget beschikbaar uit de reserves van Beschermd Wonen. Het budget zal nauwgezet 
worden gevolgd. Mogelijk valt het later mee en dan komt er extra geld in het fonds. 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nr. Agendapunt Besluit 

centrumgemeente Leiden voor Beschermd Wonen (BW) en 
Maatschappelijke Opvang (MO). In 2021 wordt dit een taak van álle 
gemeenten met, waarschijnlijk, minder budget. Een belangrijk onderdeel uit 
het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg (MZ) is om de komende 
jaren gezamenlijk invulling te geven aan deze decentralisatie en aan de 
transformatie van de opvangvoorzieningen. Om dit mogelijk te maken zijn 
het regionale investeringsfonds maatschappelijke zorg en het regionale 
convenant maatschappelijke opvang opgesteld. 

Voorstel: 
1. Akkoord te gaan met het voorstel voor het investeringsfonds 

maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2018 – 2020 (zie bijlage 1) 
en de samenvatting van de beslispunten (zie pagina 7, bijlage 1); 

2. De gemeente Leiden te verzoeken om: 
a. Een bedrag van € 4.000.000 ter beschikking te stellen 

vanuit de reserve Beschermd wonen ten behoeve van het 
investeringsfonds Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 

b. De projectgroep Maatschappelijke zorg Holland Rijnland de 
opdracht te geven tot het beheer van het investeringsfonds 
maatschappelijke zorg en in deze hoedanigheid 

i. Uitwerking te geven aan een zorgvuldige 
beoordelings- en financieringsprocedure 

ii. Uitvoering te geven aan de inhoudelijke en 
financiële monitoring van het investeringsfonds 
Maatschappelijke zorg 

3. In te stemmen met het convenant regionale samenwerking 

Mevrouw Damen licht toe dat er nog steeds sprake is van een behoorlijke reserve, 
maar als blijkt dat er zoveel goede plannen zijn dat meer geld noodzakelijk is, dan moet 
dat met elkaar besproken worden. 

Namens de Leidse regio stemt mevrouw Damen in met het voorstel. Ze maakt daarbij 
een tweetal opmerkingen. Allereerst verzoek om in het convenant meer aandacht te 
besteden aan de betrokkenheid van de woningcoöperatie. Daarnaast de opmerking dat, 
indien blijkt dat meer budget nodig is, aanspraak gemaakt kan worden op de reserve. 

Namens de Duin- en Bollenstreek stelt de heer van Kempen bijna akkoord te kunnen 
gaan met het voorstel. Allereerst een opmerking met betrekking tot de financiële kant. 
Er zijn vragen over de onderbouwing van de verschillende bedragen die genoemd 
worden. Zijn de gelden wel helder en concreet genoeg? Hoe is de reserve opgebouwd? 
Zijn dat gelden van de centrumgemeente of gelden van de gemeente Leiden? Wie 
beslist over het ter beschikking stellen van dit geld? Verzoek is om meer duidelijkheid te 
verschaffen over wie waar recht op heeft. Ten tweede zou de Duin- en Bollenstreek 
graag een evaluatiemoment inlassen ten aanzien van de 10 te realiseren 
wooneenheden. Verzoek is om in de formulering in het convenant een aanpassing door 
te voeren zodat, na realisatie van de eerste 5 wooneenheden, een evaluatiemoment 
plaatsvindt om te bepalen of nóg vijf wooneenheden noodzakelijk is. 

Mevrouw Damen reageert dat er snel inzicht zal komen in de opbouw van de reserve. 
Het betreft een combinatie van gelden van de centrumgemeente en gelden van de 
gemeente Leiden zelf. Dit zal verder worden verhelderd. 

Ten aanzien van het tweede punt van de heer van Kempen is besloten tijdens de 
vergadering een nieuwe formulering vast te stellen zodat deze kan worden opgenomen 
in het voorstel en later vandaag alsnog een besluit kan worden genomen. 

De uiteindelijke formulering is als volgt: 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Nr. Agendapunt Besluit 

maatschappelijke opvang Holland Rijnland 2018 – 2021 (zie bijlage 
2); 

4. Het convenant ter ondertekening aan te bieden aan de colleges van 
B&W van alle gemeenten in Holland Rijnland en de bestuurder van 
Stichting de Binnenvest 

Artikel 1.4 
Elke subregio zal 5 scheve huisjes, conform eerdere bestuurlijke afspraken, realiseren 
voor de permanente huisvesting van frequente bezoekers van de maatschappelijke 
opvang die niet in staat zijn om zonder overlast te veroorzaken in een reguliere 
woonomgeving te wonen, dan wel een prikkelarme omgeving nodig hebben. Indien uit 
evaluatie blijkt dat het hierboven genoemde aantal niet voldoende is, zal de subregio 5 
extra wooneenheden (o.a scheve huisjes) voor deze doelgroep realiseren. Het besluit 
naar aanleiding van de evaluatie wordt genomen voor 1 januari 2020. 

XX 

Notitie opdracht ontwikkeling zorg- en veiligheidshuis 
Toelichting: 
De wens is gerezen om een zorg- en veiligheidshuis te vormen. Een kleine 
groep inwoners heeft ernstige problemen op meerdere leefdomeinen waarbij 
deze problemen zowel aan het zorg- als het veiligheidsdomein raken. Het 
gaat om ingewikkelde en ernstige problemen waarbij veel verschillende en 
vaak wisselende organisaties betrokken zijn. Voor effectieve zorgverlening 
aan deze groep is dan ook expertise nodig, die deels op lokaal niveau en 
deels op regionaal niveau moet worden georganiseerd. 

Doelstelling 
Te komen tot een effectieve aanpak van complexe casuïstiek waarbij (in 
meerderheid van de casussen) sprake is van zowel sociale, zorg- als 
veiligheidsproblematiek.  

Voorstel: 
1. instemmen met de opdrachtomschrijving in deze notitie; 
2. instemmen met de voorgestelde financiering van het project. 

 Mieke Hogervorst is aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 

De heer Gotink is ontevreden over het proces. De Duin- en Bollenstreek voelt zich wat 
overvallen. Bovendien is de financiering niet helder. Er gaan geluiden dat het wel/niet is 
opgenomen bij de RDOG. Er is ook geen duidelijkheid over de verhouding lokale 
initiatieven en het zorg- en  veiligheidshuis.  

De heer Bouter vraagt zich af of er geen overlap is met het convenant maatschappelijke 
opvang. Het gaat over dezelfde doelgroep. Aan de andere kant gaat men de richting op 
van meer lokaal organiseren en lijkt dit nu meer bovenregionaal. De overlap ten 
aanzien van het convenant is vrij groot en de vraag is of het opportuun is om in dit 
stadium een projectleider aan te stellen. 

Mevrouw Wolters merkt op dat dit agendapunt in eerste instantie direct naar het PPG 
geleid zou worden, maar vorige week bestuurlijk besloten is om hier voorafgaande toch 
ook het PHO Maatschappij en het Bestuurlijk overleg Sociaal Domein te consulteren. 
De wens is om nog dit jaar de eerste verkennende fase uit te voeren. Gezien de datum 
van het PPG (31 oktober) is het wenselijk om van de bestuurders in Holland Rijnland en 
Midden Holland al eerder en uitspraak te hebben om de eerste fase te kunnen 
opstarten. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

Mevrouw Damen begrijpt dat de gemeenten zich overvallen voelen. De gemeenten 
Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda zijn hier nu een maand mee bezig. Belangrijk is 
om iedereen mee te nemen, maar misschien is het nog te vroeg voor besluitvorming. 
Inhoudelijk is er inderdaad sprake van overlap. Er zijn nu drie meldpunten, op drie 
plekken word nu gewerkt voor dezelfde doelgroep. Doel van deze verkenning is dat te 
harmoniseren. Het gaat dan om situaties waarin veiligheid en zorg spelen. Over een 
aantal mensen wordt nu op verschillende plekken gesproken, maar te weinig actie 
ondernomen. Men is op zoek naar een methodiek om een afsprakenkader te maken: 
wie bel je, wie doet wat, wat gebeurt er in de keten. Uitgangspunt is om de uitvoering 
lokaal neer te leggen. Dat is ook een van de opdrachten die we mee moeten geven in 
de onderzoeksfase. Het is goed om te weten dat ‘men vanuit de veiligheidshoek’ blij is 
met dit onderzoek. 

Ten aanzien van het proces realiseert mevrouw Damen zich dat het snel is, maar ook 
wachten tot PPG op 31 oktober is niet wenselijk, gezien de ontwikkelingen die er 
landelijk zijn. Als het nodig is om het tussentijds nogmaals te bespreken, dan is dit als 
tussenstap akkoord. 

 Mevrouw Hogervorst vult aan dat de reden van de bemoeienis bij dit thema juist is dat 
er overlap is. Er komt nog een aantal ontwikkelingen aan in de maatschappelijke zorg 
en de wens is om deze beweging zo goed mogelijk te laten aansluiten op de situatie in 
de maatschappelijke opvang. Voorstel is om in het AO PG van 23 oktober een nadere 
toelichting te geven aan de betrokken ambtenaren. De AO WMO leden zullen hiervoor 
worden uitgenodigd. In het PPG kan een nadere toelichting voor de portefeuillehouders 
worden verzorgd.

 Mevrouw Wolters merkt op dat de bedoeling van deze opdracht niet is overlap te 
creëren, maar juist om alles eens goed naast elkaar te leggen en de regie te voeren. 
Ze vraagt zich nog wel af of het mogelijk is de financiering gefaseerd te doen, 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

bijvoorbeeld door zogenaamde GO/NO GO momenten in te lassen. 

 Mevrouw Damen bevestigt dit. Nu eerst de eerste fase, daarna wordt bekeken wie doet 
wat. 

 Besloten is dat de bestuurders in het PPG van 31 oktober nog een nadere toelichting 
krijgen.

 05 

Cofinanciering integrale aanpak voorkomen laaggeletterdheid 
Toelichting: 
In de regio wordt met veel partijen samengewerkt om laaggeletterdheid te 
bestrijden en te voorkomen. Zowel het PHO Maatschappij als het Dagelijks 
Bestuur van Holland Rijnland hebben benadrukt dat voorkomen van 
laaggeletterdheid een regionaal speerpunt moet zijn. Gemeenten formuleren 
zelf lokaal onderwijskansenbeleid. Het is daarom goed om gezamenlijk op te 
trekken en een integrale aanpak van het voorkomen van laaggeletterdheid 
te ontwikkelen. 
Er wordt cofinanciering aangevraagd voor het ontwikkelen van deze 
integrale aanpak. 

Voorstel: 
1. Het DB te adviseren een bijdrage uit het Cofinancieringsfonds 

Holland Rijnland van € 25.000 in 2018 aan het project integrale 
aanpak voorkomen laaggeletterdheid; 

2. Het DB te adviseren de specifieke afspraken vast te leggen in een 
financieringsovereenkomst.

 Mevrouw Wolters licht toe dat de cofinanciering aanvullend is op de subsidieaanvraag 
van het rijk (tel mee met taal). Het gaat hier om een ontwikkelproject en dit is een 
uitwerking van een speerpunt uit het uitvoeringsplan Bondgenootschap geletterdheid in 
de regio. De middelen worden ingezet als werkbudget voor de uitvoering van pilots, het 
ontwikkelen van tools en interventies en het doen van nader onderzoek. 

De heer van Helden merkt, namens de Duin- en Bollenstreek, op dat er ruimte moet 
blijven om lokaal initiatief te nemen. Er moet een afweging gemaakt blijven worden 
tussen lokaal en regionaal oppakken. Gelieve dat nu niet vast te leggen. Met name met 
betrekking tot het gevolg verzoek om nu niet meteen al akkoord te geven op een 
eventueel regionaal vervolgplan. 

Mevrouw Beekhuizen is blij met een integraal plan. De vraag is wel wanneer verdere 
plannen komen en wanneer vervolgstappen komen. Daarnaast is aandacht gevraagd 
voor het onderwijs, er komen nog veel te veel kinderen laaggeletterd van school. 

De heer Schoonderwoerd en mevrouw Wolters sluiten zich aan bij de gemaakte 
opmerkingen. 

Met genoemde opmerkingen is ingestemd met het voorstel. 



 

 

  

 
 

  

 
  
 

   

   

  

 
 

 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

Mevrouw Wolters sluit af met de mededeling dat de gemeente Nieuwkoop, samen met 
de bibliotheek Rijn- en Venen en Delken en Boot een inspirerend bondgenotenontbijt 
organiseert met als thema: integrale samenwerking ouder en kind. 

06 
VERTROUWELIJK 
Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst PHO Maatschappij 5 

september 2018

 07 VERTROUWELIJK 

08 
VERTROUWELIJK 

09 
VERTROUWELIJK 

10 
 VERTROUWELIJK 

11 
VERTROUWELIJK 

13 

Verlengde pleegzorg 
Toelichting: 
In het kader van het actieprogramma zorg voor de jeugd is de bestuurlijke 
afspraak gemaakt tussen het rijk en de VNG dat per 1 juli 2018 pleegzorg tot 
21 jaar de nieuwe norm is. In deze notitie wordt uiteengezet wat dit betekent 
voor onze regio en welke beleidsafspraken voor de komende tijd gemaakt 
worden. Tot slot zal uiteen gezet worden welke activiteiten de komende tijd 
ondernomen gaan worden om hier uitvoering aan te geven.  

Per 1 juli 2018 is pleegzorg tot 21 jaar de nieuwe norm. De Jeugdwet zal hier 
waarschijnlijk per 2019 worden aangepast. Vooruitlopend op deze wetswijziging en 
om invulling te geven aan de bestuurlijke afspraak, is deze notitie opgesteld. 

De portefeuillehouders hebben ingestemd met het voorgestelde besluit. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

Nr. Agendapunt Besluit 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie ‘pleegzorg tot 21 jaar’. 
2. In te stemmen met de toevoeging van €350.000 voor de pleegzorg 

tot 21 jaar in de begroting jeugdhulp 2019. 

14  Rondvraag en sluiting

  Mevrouw Damen vraagt aandacht voor een tweede vestiging van de internationale   
school. Verzoek is of de anderen een onderzoek zouden willen steunen. Op dit moment 
zijn hieraan nog geen kosten verbonden. 

Er zijn nog teveel vragen over het voorstel, verzoek is om de procedure helderder te 
schetsen en op zoek te gaan naar het juiste gremium om deze aanvraag te 
behandelen.  

Het volgende PHO Maatschappij zal om 09:00 uur starten met een gecombineerd PHO 
Wonen/Maatschappij ten behoeve van bespreking van de ‘Concept 
huisvestingsverordening van de regio Holland Rijnland’. 

De vergadering is gesloten. Na afloop zal een themadeel over jeugd plaatsvinden. In de 
raadszaal zal een presentatie worden gegeven door de gemeenten Kaag en Braassem 
en Alphen aan den Rijn plus een korte presentatie van de gemeente Katwijk over hun 
toegangsvisie. 

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

de secretaris,       de voorzitter, 


