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Geachte leden van de raad,

Gedurende de implementatie van de drie decentralisaties in het sociaal domein 

informeerden wij u met enige regelmaat integraal over de ontwikkelingen op het 

gebied van de Wmo, jeugdhulp en de Participatiewet. Dit jaar gebeurde dit vaker 

afzonderlijk op de thema's, dan integraal. Graag brengen wij u op de hoogte over 

de stand van zaken op alle drie de onderwerpen en breder over ontwikkelingen in 

het sociaal domein, waarbij wij thematisch ingaan op de actualiteiten en geplande 

activiteiten en blikken we op onderdelen vooruit naar 2017.

Nota Sociaal Domein 
Als gemeente hebben we te maken met veranderingen in de samenleving. De vraag 

naar ondersteuning is de laatste jaren veranderd. We hebben er veel nieuwe en 

andere taken bijgekregen via:

v Transitie Jeugdhulp 
0 Passend Onderwijs 

1 Decentralisatie AWBZ-begeleiding 

1 Het scheiden van wonen en zorg 

v Participatiewet 

Door deze nieuwe taken zijn wij verantwoordelijk voor bijna alle maatschappelijke 

ondersteuning van onze inwoners. Onze rol binnen het sociaal domein is daarmee,

zowel inhoudelijk, als financieel, uitgebreid. We doen bij het uitvoeren van deze 

taken een nadrukkelijker beroep op inwoners zelf, op de eigen verantwoordelijkheid 

die zij hebben over hun leven. Als dat nodig is ondersteunen wij ze daarbij. Wij 

geloven in het verbinden van de thema's binnen het sociaal domein. Om die reden 

werken wij momenteel aan een gezamenlijke beleidsnota voor het sociaal domein.

De nota willen wij in maart 2017 aan uw raad voorleggen.

Uitgangspunt van de nota is dat wij niet langer sturen op activiteiten, maar samen 

met inwoners en partners werken aan maatschappelijke opgaven. Om te kunnen 

bepalen wat de huidige opgaven zijn, is het belangrijk om een beeld te krijgen van 
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onze gemeente. Hoe ziet het DNA van Leiderdorp er uit? Wat gaat er goed? Wat valt 
er op? Welke ontwikkelingen zijn relevant? Waar moeten we de komende jaren 
aandacht aan besteden? Daarom maken we momenteel een (maatschappelijke)
analyse van Leiderdorp. Met de analyse bieden wij, mede aan de hand van relevante 
cijfers, een beeld kaders, trends en ontwikkelingen. De analyse bestaat uit een 
aantal thema's die gebaseerd zijn op de huidige individuele beleidsnota's:

Groei en ontwikkeling 
Gezondheid en beweging 
Maatschappelijke betrokkenheid 
Maatschappelijke ondersteuning 
Wonen en leefomgeving 
Veiligheid 

Werk en onderwijs 

De resultaten van deze analyse zullen wij delen met uw raad.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk 
Wij hebben de taak om onze mantelzorgers te waarderen. De vorm van deze 
waardering is vrij. In 2915 hebben wij ervoor gekozen om onze mantelzorgers te 
waarderen door middel van de Leidse pas. Up basis van de evaluatie van de Leidse 
pas (zomer 2016) is besloten om de waardering per 2017 anders vorm te geven. Wij 
zullen dat nader uitwerken in het eerste kwartaal van 2017. Daarnaast werken wij 
aan een waarderingsvorm, naast de Leidse pas, die nog in 2016 aan onze 
mantelzorgers aangeboden zal kunnen worden. Samen met de werkgroep 
mantelzorg hebben wij het beleid van de afgelopen jaren geëvalueerd. Wij nemen 
de uitkomsten van de evaluatie mee bij de uitwerking van de nota Sociaal Domein.

Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de Leiderdorpse samenleving 
hebben wij eind september een bijeenkomst georganiseerd in de Sterrentuin, waar 
ruim 120 vrijwilligers bij aanwezig waren. Ook het vrijwilligersbeleid hebben wij 
geëvalueerd met de werkgroep izorglvrijwilligers. De werkgroep gaf onder andere 
aan dat de samenwerking op zich als goed wordt en/aren, maar verbeterd kan 
worden door nieuwe partners te benaderen,zoals bijvoorbeeld de partijen die 
betrokken zijn bij de Participatiewet. Alle aanbevelingen en trends die door de 
werkgroep gezien werden, nemen we mee in de analyse van het sociaal domein.

(O)G6Z en Maatschappelijke Zorg 
We zijn sinds de decentralisaties zelf verantwoordelijk voor de inloopfunctie GGZ.
Met de gemeenten in de Leidse regio zijn wij in gesprek om de lnloopfunctie GGZ 
anders vorm te geven. Dat doen wij in overleg met Rivierduinen.Daarnaast werken 
wij regionaal, samen met de betrokken organisaties, mee aan het realiseren van een 
integraal nieuw preventieprograrnma voor de openbare geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingszorg.Dit programma sluit aan bij de visie op het 
Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang, die wij regionaal hebben 
uitgewerkt in het beleidskader Maatschappelijke Zorg. Het beleidskader 
Maatschappelijke Zorg zal eind 2016, begin 2017aan alle gemeenteraden in Holland 
Rijnland worden aangeboden.
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Sociaal Team Leiderdorp en individuele moatwerkvoorzieningen 
De toegang tot de maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo is georganiseerd via het 
Sociaal Team Leiderdorp Samen met de medewerkers in het STL werken wij 

aan de doorontwikkeling van het team. Inmiddels hebben wij de eerste ervaringen 

over de Wmo 2015 ontvangen via een cliëntervaringsonderzoek. ln onze brief van 
28 september hebben wij u over de resultaten geïnformeerd. Met name de wijze 

waarop de medewerkers van het STL inwoners te woord staan en ondersteunen,

wordt gewaardeerd.

Het contracteren van de individuele rnaatwerkvoorzieningen is door de systematiek 
van Bestuurlijk Contracteren een continu proces. Samen met (zorgjaanbieders 

werken wij aan de doorontwikkeling van de diverse vormen van ondersteuning.

Momenteel zijn wij in onderhandeling over de tarieven voor 2017 en zijn wij in 

overleg over de overgang van het Beschermd Wonen naar ambulante Wmo 

begeleiding. Ook hebben wij met aanbieders afspraken gemaakt over het gedeelte 

van de persoonlijke verzorging dat niet via de Zorgverzekeringswet, maar via de 

Wmo geboden wordt. Daarnaast zal binnenkort de aanbesteding van de Regiotaxi 

Holland Rijnland worden afgerond.

RDOG 
De overdracht van taken van het Rijk naar gemeenten heeft de uitvoering in het 

sociale domein in beweging gebracht. Dit heeft ook gevolgen voor de 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden onderdeel van de 

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG Zowel 

colleges als gemeenteraden van de 19 gemeenten in Hollands Midden hebben de 

behoefte uitgesproken meer sturing en grip te willen hebben op de financiën in 

relatie tot de taken en prestaties van de RDOG HM. Het rapport Gezond Geregell) is 

het resultaat van een project waarin een antwoord op beide invalshoeken 
geformuleerd is en vormt daarmee de basis voor nieuwe samenwerkingsafspraken.

De 19 colleges van de gemeenten in Hollands Midden formuleren bij opdrachten die 

zij door de GGD laten uitvoeren expliciet de maatschappelijke effecten die zij 

beogen te bereiken, inclusief de indicatoren waarmee die effecten worden 

gemeten. Door dit als gemeenten nadrukkelijk zelf te doen is de lokale verbinding 

binnen het sociale domein verankerd. Voor twee belangrijke opgaven, het 

bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling en de jeugdgezondheidszorg,

is dit de afgelopen tijd uitgewerkt.

Het opstellen van de opdrachten en het monitoren van de uitvoering komt voortaan 

aan de orde in een nieuw in te richten Portefeuillehoudersoverleg Publieke 

Gezondheid Hollands Midden. De portefeuillehoudersoverleggen in Holland Rijnland 

en Midden Holland worden daarmee ontlast: een onderwerp wordt slechts aan 

tafel besproken. Daarnaast gaat een aantal thematische stuurgroepen op in dit 

nieuwe Portefeuillehoudersoverleg, waardoor de bestuurlijke drukte afneemt.

De GGD ontwikkelt in overleg met gemeenten een eenvoudiger bekostigingsmodel 

dat moet leiden tot een afname van de administratieve lasten. Het formuleren van 

duidelijke opdrachten, het inrichten van een heldere overlegstructuur en een 

eenvoudig bekostigingsmodel schept duidelijkheid voor gemeenten en RDOG HM.

Veilig Thuis 
De inspectierapporten en de sterke stijging van het aantal meldingen van kinderen 
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maanden tot 12 jaar) en jeugd (13 tot 18 jaar) bij Veilig Thuis Hollands Midden 
noodzaakten gemeenten om maatregelen te treffen en de formatie van Veilig Thuis 
in overeenstemming te brengen met de werklast. Tegelijkertijd vormen ze 
aanleiding om de rol als regisseur van de aanpak huiselijk geweld extra aandacht te 
geven. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het trainen van alle medewerkers in de 
signaleringsrnethodiek Sign ofsofety. Leiderdorp participeert in de werkgroep 
Huiselijk geweld en is actief bij het verankeren van de vroegsignaiering.

Toezichthoudend ambtenaar 
De gemeenten in de Leidse regio hebben er in 2015 voor gekozen om de 
Toezichthoudend ambtenaar, in de vorm van een kvvartiermaker,onder te brengen 
bij de gemeente Leiden. Tegelijkertijd is de opdracht meegegeven om met een 
voorstel te komen voor een definitieve positionering. Op basis van dit voorstel zijn 
wij voornemens om de Toezichthoudend ambtenaar te positioneren bij de GGD.

Visie op welzijn 
We hebben Sociaal Cultureel werk en Pluspunt opdracht gegeven om te 
komen met een plan voor fusie van de twee organisaties. Dat plan hebben zij na 
intensieve gesprekken eind 2015 aan het college aangeboden. ln overleg met de 
partijen hebben wij geconstateerd dat het niet gaat om het "simpel" fuseren van de 
twee welzijnsorganisaties in Leiderdorp, maar dat er een discussie gevoerd moet 
worden over het "organiseren van welzijn". Momenteel zijn wij hierover in gesprek 
met SCW en Pluspunt. Wij willen ook andere partijen en inwoners daarbij betrekken.

Met de brief van 6 september en de presentatie van 19 september bent u uitvoerig 
geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot jeugdhulp. Er zijn op dit 
moment geen nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 
aan kwartaalrapportage Q2. Na bespreking in ons college zullen wij deze rapportage 
aan u toezenden. Het inkoopproces voor 2017 -2019 is in volle gang. Zodra hier 
meer over bekend is, informeren wij u nader.

Zoals u inmiddels wellicht uit de media heeft vernomen moeten de gemeenten 
Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassern de aanbesteding voorjeugdhuip 
overdoen voor de contracten per 1 januari 2017. Dat is het gevolg van een uitspraak 
van de voorzieningenrechter in Den Haag in een kort geding dat is aangespannen 
door een aantal jeugdhulpinstellingen. De uitspraak kan er mogeiijk toe leiden dat 
Alpen aan den Rijn en Kaag en Braassem alsnog willen aansluiten bijde regionale 
inkoop van jeugdhulp. Hierop is reeds geanticipeerd bij de behandeling van het 
inkoopplan jeugdhulp 2017 in het PHO maatschappij van 16 december 2015. Daar is 
het besluit genomen dat beide gemeenten de mogelijkheid geboden zal worden om 
op een later tijdstip aan te sluiten bij de regionale aanbesteding, mits dat haalbaar is 
binnen de lopende procedure. inmiddels hebben beide gemeenten laten weten dat 
ze hier vooralsnog geen gebruik van willen maken en in beroep te gaan tegen de 
uitspraak van de voorzieningenrechter. indien er meer informatie beschikbaar is,
zullen wij u hierover informeren.

Werk 
Harmonisotie instrumenten 
Het streven is zoveel mogelijk mensen te laten participeren op de arbeidsmarkt,bij 
voorkeur door regulier werk. Voor de realisatie van deze doelstelling is het van 
belang, dat werkgevers gestimuleerd, dan wel ontzorgd worden om mensen aan te 
nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking.Een 
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eenduidig instrumentarium is een belangrijke randvoorwaarde om deze doelstelling 
te reaiiseren. Werkgevers hebben personeel afkomstig uit verschillende gemeenten 

in dienst. Voor werkgevers en werknemers in de regio is het van belang dat de 
instrumenten op eenzelfde manier zijn in te zetten. De werkgevers ervaren dan 
geen verschil in het in dienst nemen van de werknemers vanuit verschillende 
gemeenten. Om die reden worden de regelingen met betrekking tot de 
instrumenten Proefplaatsing, Participatieplaats en Opstaosubsidie in Holland 
Rijnland geharmoniseerd. ln verband met de voorbereidingstijd die nodig is om de 
re-integratieverordening en de beleidsregels aan te passen, gaan de te 

harmoniseren instrumenten in per 1 januari 2017. Wij zullen de aangepaste re~
integratieverordening naar alle waarschijnlijkheid in het tweede kwartaal van 2017 

aan uw raad ter besluitvorming voorleggen.

Gorontíebarren 
Op 13 juii 2016 informeerde De Staatssecretaris van Sociaie Zaken en 
Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, de Tweede Kamer over de realisatie van de 
banenafspraak. De doelstelling voor de barienafspraak voor 2015 is ruimschoots 
gehaald. Eind 2015 zijn ten opzichte van de nulmeting 21.057 banen bij reguliere 

werkgevers gereaiiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 
15.604 banen bij de sector markt en 5.453 banen bij de sector overheid. Werkgevers 

in beide sectoren hebben daarmee de doelstelling van respectievelijk 6.000 en 3.000 

banen eind 2015 ruimschoots gehaald. Door dit resultaat is er geen aanleiding om 
de quotumregeling te activeren.
De regionale aantallen lopen in lijn met de indicatieve taakstelling, hoewel het 

aantal extra banen bij de sector overheid achterblijft. Gemeente Leiderdorp heeft 
eveneens een bijdrage geleverd aan de banenafspraak. ln onze gemeentelijke 
organisatie zijn op peildatum 1 oktober 2016 twee personen in een garantiebaan 
aan het werk. Deze twee binnen de gemeente gerealiseerde garantiebanen tellen 
voor de banenafspraak feitelijk mee als 2,3 garantiebanen, gezien het aantai uur dat 
zij werkzaam zijn. inmiddels is ook een derde garantiebaan binnen onze organisatie 

gerealiseerd.

Werkbedrijf 
in de nadere regelgeving rond de vorming van werkbedrijven Besluit 

Werkbedrijf) staat opgenomen dat het samenwerkingsverband iedere twee jaar 

zorgt voor een evaluatie van de samenwerking, te beginnen in 2016. De evaiuatie 

van het Werkbedrijf wordt uitgevoerd in oktober-november 2016 door een 

reviewteam van de Programmaraad. De evaluatie dient inzicht te geven in hoe de 

samenwerking in het Werkbedrijf er nu voor staat en hoe betrokkenen daarin 

staan. De hoofdvraag daarbij is 'Wat is de meerwaarde van de samenwerking in het 

Werkbedrijf voor het behalen van de gezamenlijke doelstelling en de subregionale 

doelstellingen? De samenwerking kent een dynamiek op strategisch, beleidsmatige 

en uitvoerend niveau. ln de evaluatie zal ook op die niveaus duiding moeten worden 

gegeven, waarbij gekeken wordt naar de inhoud, het proces en de structuur van de 

samenwerking. De evaluatie sturen wij te zijner tijd ter kennisname aan u toe.

Beschut werk 
ln het beleidspian Participatiewet Leiderdorp 2015 hebben wij ervoor gekozen om 

in beginsel gebruik te maken van het instrument beschut werk (nieuw) voor mensen 

met een relatief grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt (loonwaarde tussen 20 

en We gaan daarbij uit van het één-voor~drie~principe, waarbij we voor elke 

drie mensen die uitstromen een nieuwe beschut werkplek invullen. Het gaat 

gemiddeld om nieuwe plek per jaar. Daarmee willen we bijdragen aan de 



Z/16/037556/72187

doelstelling van het Rijk om 30.000 beschut werkplekken te realiseren. Zoals we 
reeds eerder met u hebben gedeeld, blijkt de praktijk helaas weerbarstig en is het 
tot op heden niet gelukt om passende kandidaten te vinden voor de beschikbare 
werkplekken. Dit beeld zien we overigens ook in veel andere gemeenten. De extra 
ondersteuning vanuit het Rijk, waarvoor cumulatief ti 100 miljoen beschikbaar is 
gesteld voor de periode 2016-20201,heeft in die zin nog onvoldoende effect gehad.
Onze intentie om gebruik te maken van dit instrument is niettemin ongewijzigd. in 
het regionaal bestuurlijk overleg met DZB op 8 november zullen we dit punt 
opnieuw aan de orde stellen.

Sociale activering 
Er is een grote inhaalslag geweest ten aanzien van de Klant in Beeld-gesprekken.
Alle klanten zijn inmiddels gesproken. in deze gesprekken komt onder andere aan 
de orde in hoeverre de klant maatschappelijk actief is. Hieruit blijkt dat dit het geval 
is voor 56% van de Leiderdorpse klanten van werk en inkomen.
Met de inzet van iDOE en door Buurtplatform BUUV zorgen we dat iedereen de 
mogelijkheid krijg om maatschappelijk actief te zijn. BUUV krijgt steeds meer 
bekendheid en wordt veelvuldig gebruikt in Leiderdorp. Tijdens een BUUV NL dag op 
14 juni is gemeld dat BUUV Leiden-Leiderdorp de snelst groeiende BUUV-
gerneente is.
Daarnaast wordt er goed gebruik gemaakt van het contactpunt van iDOE aan de 
Karolusgulden, waarbij ondersteuning van de vrijwilliger en toeleíding naar het 
vrijwilligerswerk centraal staan. iDOE heeft afgelopen periode twee 
netwerkbijeenkornsten georganiseerd voor maatschappelijke organisaties met als 
doel dat er voldoende plekken worden gerealiseerd waar mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt vrijwilligerswerk kunnen doen en deze organisaties adequaat 
ondersteund worden.

Vooruitblik 201 7 
Momenteel wordt er samen met de gemeente Leiden gewerkt aan de 
tussenevaluatie van de Participatiewet. Ter voorbereiding van de raadsvergadering 
van januari worden de uitkomsten van de tussenevaluatie met de raad gedeeld. Ook 
zullen wij in januari een integraal re-integratievoorstel ter besluitvorming aan de 
raad voorleggen. In aanloop naar de behandeling van het voorstel zal op 24 
november een presentatie worden verzorgd door Re-integratie Leiden en Project 
lA(Sj.

Transformatie-agenda 
Er wordt gewerkt aan de realisatie van 'De De bus, bemand door vrijwilligers,
gaat Leiderdorp in en biedt een platform om in contact te komen met de inwoners.
We willen hiermee direct contact stimuleren tussen inwoners, organisaties en de 
gemeente,. Zo ontstaat er nog meer zicht op wat er leeft. Het is de bedoeling dat de 
bus op bepaalde dagdelen op locaties in Leiderdorp staat. De bus is een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats en er kunnen diverse activiteiten in- of rond de 
bus plaatsvinden. inwoners zijn vroegtijdig betrokken bij de realisatie van deze bus.
Zo is aan diverse inwoners tijdens de Dag van het Park gevraagd naar de ideeën die 
een dergelijke bus bij hen oproept. Op de laatste bewonersmarkt is ook gesproken 
over het gebruik en hebben inwoners meegedacht over een ontwerp voor de 

1 De E 100 miljoen is bedoeld voor een drietal maatregelen: uitbreiding van de 
uniforme no-riskpolis door het UWV met de doelgroep beschut werk, waarmee 
werkgevers het risico van de loondoorbetaling bij ziekte kunnen verzekeren; extra 
implementatieondersteuning;en een financiële stimulans voor gemeenten om 
beschut werkplekken te realiseren.
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buitenkant van de bus. Dit ontwerp wordt ap korte termijn door kunstenaars 
aangebracht. De bus is een samenwerking met de gemeente Leiden; hij wordt 
gedeeld met twee Leidse sociale wijkteams. Dit maakt de investering voor 
Leiderdørp laag. Het biedt tevens de mogeiijkheid om iaagdrempeiig te testen hoe 
de inzet van de bus als instrument hier werkt.

i burgešineester en wethouders,
Heegajzhtend, e 

iieomeiijntesii LM. Driessendansen 
retaris burgemeester 


