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10  Agenda PHO Maatschappij 12 december 2018 – onderdeel maatschappij 
 

 

11 Vaststelling concept besluitenlijst PHO Maatschappij 21 november 2018 

Concept besluitenlijst PHO Maatschappij 21 november 2018 
De conceptbesluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag is opgemerkt dat er voor het periodiek overleg 
over de voortgang en transitie en transformatie Maatschappelijke zorg nog 
geen duidelijkheid is over de afvaardiging vanuit de duin- en bollenstreek en de 
Leidse regio. 

12 Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen 

a) Mededelingen 
b) Ingekomen stukken 

I. Memo Perspectief op werk 
II. Intentieverklaring perspectief op werk 

c) Terugkoppeling externe bestuurlijke overleggen 

Mededelingen 
Op 16 januari 2019 is er weer een bondgenotenontbijt. Dit keer georganiseerd 
door de gemeente Teylingen en taalaanbieder Sagenn. Het thema van het 
ontbijt is armoede en laaggeletterdheid. 
 
Ten behoeve van de memo perspectief op werk 
Afgelopen 3 december is de start geweest van samenwerking 
Hoogheemraadschap en Holland Rijnland voor het plaatsen van 
werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Yvonne van Delft heeft als 
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vertegenwoordiger van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland in haar speech 
benadrukt dat regionale samenwerking in de werkgeversdienstverlening van 
groot belang is. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is het van belang 
werkzoekenden uit geheel Holland Rijnland te bereiken. De overeenkomst is 
een uitvloeisel van uitvoering marktbewerkingsplan 2018. Voor 2019 gaan we 
met volle vaart verder op de ingeslagen weg met branchegerichte teams. 
Verdere informatie is te vinden in het memo perspectief op werk. Die is 
meegezonden. 
 
 

13 Terug- en vooruitblik volwasseneducatie Holland Rijnland 2015 - 2019 
Toelichting: 
In 2015 is het regionaal educatieprogramma vastgesteld. Het programma is 
geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt voorgesteld  het huidige beleid in 
2019 voort te zetten en op enkele onderdelen bij te sturen. Het Rijk is voornemens 
de WEB per 1 januari 2020 opnieuw te wijzigen. Nieuw beleid wordt daarom 
ontwikkeld als de inhoud van de wetswijziging bekend is. 
 
Ongeacht de inhoud van de wetswijziging wordt voorgesteld de intentie uit te 
spreken om de regionale samenwerking met betrekking tot volwasseneneducatie 
voort te zetten. 
 
Voorstel: 
1. Kennisnemen van de notitie Volwasseneneducatie in Holland Rijnland 

2015-2019: “Evaluatie, knel- en verbeterpunten en toekomstig beleid”; 
2. Instemmen met: 

a. in afwachting van de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs 

De heer Minderhout van de gemeente Leiden is aangeschoven voor een korte 
toelichting en het beantwoorden van vragen. 
 
Onderwerp van gesprek is de besteding van de middelen voor 
volwasseneducatie. In afwachting van wetswijzigingen per januari 2020 wordt 
voorgesteld om voor 2019 geen verandering door te voeren, maar in de 
uitvoering een aantal dingen aan te passen. Betere doorverwijzing, begeleiding 
en monitoring van uitkeringsgerechtigden, verbreding van de doelgroep, meer 
inzet op het bereiken van Nederlandstalige laaggeletterden. 
Daarnaast wordt gevraagd om de intentie uit te spreken om regionale 
samenwerking ook na de wetswijziging voort te zetten. 
 
De heer van Helden roept de duin- en bollenstreek zelf alsmede de rijn- en 
veenstreek op een aan de slag te gaan en een beentje bij te trekken nu men in 
de Leidse regio al verder is. Hij vraagt zich af waarom er wordt gevraagd om nu 
al de intentie uit te spreken als er nog veel kan gaan veranderen.  
 
De heer Minderhout vertelt dat in de regio Holland Rijnland reeds langere tijd 
een traditie bestaat van samen optrekken op dit gebied. In 2019 zal 
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per 
1 januari 2020 vooralsnog geen nieuw regionaal educatieprogramma 
opstellen; 
b. voortzetten van het huidige beleid in 2019 met dien verstande dat 

i. in de uitvoering de verwijzing, begeleiding en monitoring van 
uitkeringsgerechtigden moet verbeteren; 

ii. afwijking van de prioritaire doelgroepen toegestaan is als het 
budget het toelaat; 

iii. de NT-1 doelgroep bijzondere aandacht krijgt;  
c. uitspreken van de intentie om ook na 2019 (na wetswijziging) de 
regionale samenwerking op het beleidsterrein volwasseneneducatie voort 
te zetten. 

waarschijnlijk bericht van de minister komen met de grove contouren voor het te 
voeren beleid, waarschijnlijk bevat dit een meerjarenplan alfabetisering. Het is 
goed om al in een vroeg stadium te weten hoe we hier op kunnen gaan 
voorbereiden. Het idee achter het nu uitspreken van de intentie is eigenlijk een 
vraag om duidelijkheid. Is men, vooralsnog, tevreden over de weg om dit 
onderwerp regionaal op te pakken. 
 
De regionale aanpak sluit aanpak per subregio niet uit. Het maakt de 
voorbereiding op de nieuwe wet wel makkelijker als we weten dat we op één lijn 
zitten. 
 
De heer van Trigt geeft aan dat er geen sprake is van het niet willen, maar het 
is wel van belang dat we opnieuw met elkaar in gesprek gaan op het moment 
dat er een meer concretere vraag ligt. 
 
De heer van Helden vraagt zich af of de verdeling van de financiën 
onherroepelijk is. In de duin- en bollenstreek is bijvoorbeeld de vraag om meer 
budget voor de  taalhuizen, kan hiermee geschoven worden? 
 
De heer Minderhout zegt dat zodra er geschoven gaat worden met de posten 
dat dit dan altijd ten koste gaat van iets anders. Als de subsidie voor de 
taalhuizen omhoog gaat, dan is er minder geld voor intensieve taalcursussen.  
Ida van Breda vult aan dat intensieve cursussen nodig zijn om voor mensen 
een verhoging in het taalniveau te brengen. In de taalhuizen is het vooral 
meters maken. Dat is allebei belangrijk, maar de inhoudelijke keuze is nu om 
een goede basis in de ontwikkeling van de taal te leggen.  
Overigens komen met de nieuwe wet inburgering mogelijk weer nieuwe kansen 
voor financieringsstromen. 
 
Ingestemd is met de beslispunten. 
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Het verzoek is om het agendapunt medio 2019 terug te laten komen. 

14 Rondvraag en sluiting Het volgende PHO Maatschappij zal plaatsvinden op de regiodag van Holland 
Rijnland, op woensdag 30 januari 2019. 

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

 
de secretaris,       de voorzitter, 

 


