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Geachte Raad,
Binnenkort vindt er een vergadering van de Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland
Rijnland plaats. Ter voorbereiding van uw reactie in de commissie WRG van 8 februari sturen wij u
hierbij onze inzet en vragen bij de diverse regionale onderwerpen. Wij beperken ons hierbij tot de
onderwerpen die o.i. de aandacht van de raad behoeven. Uiteraard staat het u vrij om ook over overige
onderwerpen opmerkingen mee te geven of vragen te stellen.
Op https://hollandrijnland.nl/algemeen-bestuur .......................... vindt u de agenda en
vergaderstukken van het Algemeen Bestuur.
PARTICIPATIE

Fantastische lijnen schoolverlaters pro/vso (presentatie) (agendapunt 4)

Toelichting
Het realiseren van doorgaande lijnen van het Voortgezet Speciaal – en Praktijkonderwijs
naar werk, vervolgonderwijs of zorg is een belangrijke opgave voor gemeenten. Op 25
september 2017 is het project Fantastische Lijnen gestart. Afgelopen periode hebben
werkgroepen actief gewerkt aan het realiseren van deze lijnen.
Eelco Koolhaas van het Ministerie van Verhalen verzorgt een presentatie.

Voorstel:
1. Uit te spreken dat de aanpak VSO/PrO een integrale benadering vanuit
participatie, onderwijs en jeugd vraagt.
2. Uit te spreken dat aanpak VSO/PrO onderdeel is van bredere aanpak kwetsbare
jongeren.
3. Uit te spreken dat een integrale benadering van kwetsbare jongeren de komende
raadsperiode 2018-2022 prioriteit moet hebben
4. Kennis te nemen van de voorstellen Fantastische Lijnen

Voorschotens perspectief:
In 2017 is in Holland Rijnland verband al besloten om een programma fantastische lijnen te
starten. Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden die dit programma verder hebben
uitgewerkt.
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Het werkgebied van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) omvat Voorschoten. Een deel van
de werkzaamheden van het RBL betreft de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig
Schoolverlaten (RMC) trajectbegeleiding. Pro/vso1 vormt daar weer een onderdeel van.
De begeleiding van deze pro/vso jongeren uit Voorschoten is belegd bij het
samenwerkingsverband Werk en Inkomen.
De beslispunten 1 tot en met 3 sluiten aan bij de bij de uitvoeringsorganisatie Werk en
Inkomen gehanteerde uitganspunten. In Leidschendam-Voorburg is een consulent
gespecialiseerd in de begeleiding pro/vso jongeren. Wél is informatie uitwisseling tussen
RBL en de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen noodzakelijk om de werkzaamheden
goed op elkaar af te stemmen.
Advies is om
•

in te stemmen met beslispunt 1 tot en met 3

•

kennis te nemen van beslispunt 4

•

aandacht te vragen voor de informatie uitwisseling tussen het RBL en WenI om de
samenwerking te optimaliseren.

Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2018

(agendapunt 5)

Toelichting
Het marktbewerkingsplan formuleert de regionale inzet voor 2018. In samenwerking met
de werkgeversservicepunten zijn concrete projecten geformuleerd. Deze projecten zijn
aanvullend op de subregionale activiteiten. Het marktbewerkingsplan richt zich specifiek
op doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt. Marleen Damen zal als voorzitter van
het Bestuurlijk Overleg Werk (BOW) een toelichting geven.

Voorstel:
Kennis te nemen van het marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2018

Voorschotens perspectief:
Voorschoten hoort niet bij de arbeidsmarktregio maar valt binnen de arbeidsmarktregio
Zuid Holland Centraal (ZHC). Het werkbedrijf ZHC gaat starten met een apart
marktbewerkingsplan.
JEUGD EN VERVOER
Jeugdhulpvervoer (Agendapunt 8)

Toelichting:
Binnen Holland Rijnland is sprake van verschillende vormen en soorten van
jeugdhulpvervoer. De opdracht van het PHO-Maatschappij is, in het kader van
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Door- en uitstroom na het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs

(vso)
2

doelgroepenvervoer, tot vereenvoudiging en ineenschuiven te komen. Voorgesteld wordt
het jeugdhulpvervoer lokaal uit te voeren in combinatie met het leerlingenvervoer.

Voorstel:
1. Het jeugdhulpvervoer, voor zover niet geregeld is door aanbieders, lokaal uit te
voeren in combinatie met het leerlingenvervoer en in samenwerking met de
jeugd- en gezinsteams;
2. Het jeugdhulpvervoer via het leerlingenvervoer lokaal te bekostigen waarbij de
kosten onderdeel blijven uitmaken van de begroting regionale jeugdhulp en dus
ook van het ‘solidariteitsmodel’.

Voorschotens perspectief:
De gemeente Voorschoten participeert op dit onderdeel niet via de samenwerking met de
Holland Rijnland gemeenten en organiseert jeugdhulpvervoer zelf en laat dit lokaal
uitvoeren door de jeugdconsulenten van het Centrum Jeugd en Gezin Voorschoten. De
bekostiging maakt deel uit van de gemeentebegroting Voorschoten en wordt individueel
bekostigd.
Doelgroepenvervoer en OV; input voor de OV-visie (presentatie) (Agendapunt 9)

Toelichting:
In het kader van de door Holland Rijnland en Midden-Holland op te stellen OV-visie wordt
onderzocht in hoeverre sprake kan zijn van integratie van het Openbaar Vervoer en het
doelgroepenvervoer. Bezien wordt in hoeverre deze integratie kan bijdragen tot een
aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Op 22 februari 2018 zal een vergadering
van de stuurgroep concessie / aanbesteding Zuid-Holland Noord plaatsvinden. Roos van
Gelderen zal deze vergadering bijwonen.
Fred van der Blij (Transtec) zal een presentatie geven over de huidige stand van zaken
ten aanzien van het opstellen van de OV-visie/input aanbesteding concessie ZuidHolland-Noord evenals het nog te volgen proces.

Voorstel:
Kennis te nemen van de presentatie van de heer Fred van der Blij en van gedachten te
wisselen over integratie en de vorm waarin dit eventueel plaats zou vinden.

Voorschotens perspectief:
In de presentatie van Fred van der Blij (die wij ambtelijk op 16 januari jl. hebben gekregen)
zullen vier modellen voor integratie van doelgroepenvervoer in het reguliere openbaar
vervoer (OV) worden gepresenteerd.
Die vier modellen komen kortweg op het volgende neer:
1. Aparte concessies: doelgroepenvervoer en onderkant OV in kleine concessie en
apart een grote OV-concessie;
2. Aparte contracten doelgroepenvervoer vanuit provincie;
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3. Aparte contracten doelgroepenvervoer vanuit (samenwerkingsverbanden tussen)
gemeenten;
4. Aparte contracten doelgroepenvervoer vanuit (samenwerkingsverbanden tussen)
gemeenten, geen uitwisseling tussen OV en doelgroepenvervoer.
In het PHO zal gevraagd worden naar welk model de voorkeur uitgaat.
Het uitgangspunt van de gemeente Voorschoten is in regionaal verband aanbesteden om
de grens maatwerk OV en doelgroepen vervoer wat kunnen verleggen
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,

P.J. Bouvy-Koene,

gemeentesecretaris

burgemeester
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