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1. Ergens in de voorstellen wordt aangegeven dat de ambitie is maatschappelijke opvang op Holland 

Rijnland niveau in te kopen en beschermd wonen op Leidse regio schaal. Waarom deze knip in 

schaal, terwijl er overlap in doelgroep is?

Antwoord: Eind 2016/begin 2017 hebben alle gemeenteraden in de regio Holland Rijnland het  

Beleidskader  Maatschappelijke  Zorg  Holland  Rijnland  2017  –  2025   vastgesteld.  In  dit  

beleidskader is vastgelegd dat het wenselijk is het beleid en de uitvoering van BW, MO, VZ en  

(O)GGZ  in  onderlinge  samenhang  en  in  samenhang  met  andere  gemeentelijke  taken  te  

transformeren om daarmee lokaal een integrale en doeltreffende ondersteuning van kwetsbare  

inwoners te kunnen bieden. De beweging die we hiermee hebben ingezet is dus: lokaal, tenzij.

Sommige inwoners hebben echter een specifieke ondersteuningsbehoefte die alleen regionaal –  
op  Holland  Rijnland  niveau  –  te  organiseren  en  te  financieren  is.  Dit  gaat  voornamelijk  om  
doelgroepen die regionaal klein van omvang zijn en waarbij zeer specialistische ondersteuning  
nodig is. Het gaat om voorzieningen voor de volgende inwonersgroepen:

a. Inwoners met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met verslavingsproblematiek;

b. Inwoners  met  een  ernstige  psychiatrische  aandoening  in  combinatie  met  chronische  
verslaving;

c. Inwoners  met  een  ernstige  psychiatrische  aandoening  in  combinatie  met  somatische  
aandoeningen;

d. Inwoners met ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met gedragsproblematiek  
en/of een lichtverstandelijke beperking die aangewezen zijn op 24/7 ondersteuning;

e. Alleenstaande ouders met ernstige psychiatrische problematiek die aangewezen zijn op 24/7  
ondersteuning;

f. Daklozen met zware problematiek waarbij 24/7 begeleiding nodig is;

g. Daklozen  waarbij  acute  opvang  nodig  is  en  daklozen  waarbij  vanwege  de  koude-  of  
hitteregeling opvang nodig is.

Voor deze doelgroepen wordt regionaal (op Holland Rijnland niveau) de benodigde voorzieningen  
ingekocht. Voor de overige inwoners van de ‘Maatschappelijke Zorg’ organiseren we passende  
ambulante ondersteuning of vormen van beschermd wonen/opvang op Leidse Regio niveau via de  
inkoopstrategie Wmo, die gelijktijdig aan uw raad ter besluitvorming voorligt.

2. In het raadsbesluit vraagt het college mandaat om samenwerkingsafspraken te maken tussen de 

gemeente, oa over de juridische vormgeving van de samenwerking. Is het college het met onze 

fractie eens dat de raad ook een rol heeft in een besluit daarover, omdat het ook gaat om de 

democratische legitimatie van die samenwerking?



Antwoord: Het klopt dat bij het oprichten van een gemeenschappelijke regeling het college niet  

zonder toestemming van de raad hiertoe mag beslissen (art 1 Hoofdstuk Bevoegdheid tot het  

treffen  van  een  regeling  Awb).  Het  uitbreiden  van  mandaat  van  een  gemeenschappelijke  

reglening behoort tot de beslissingsbevoegdheid van het bestuur (college van B&W) Artikel 8 lid 4  

onder hetzelfde hoofdstuk Awb) “In de regeling kunnen bevoegdheden van de besturen van de  

deelnemende gemeenten worden gemandateerd aan organen en personen werkzaam onder de  

verantwoordelijkheid  van  een van de  deelnemende gemeenten,  tenzij  de  regeling  waarop  de  

bevoegdheid steunt zich daartegen verzet”.

Met het vaststellen van de financiële kaders door uw raad én de reeds door uw raad vastgestelde  

inhoudelijke beleidskaders kan het college van B&W uitvoering geven aan de implementatie van  

de taken op het gebied van de Maatschappelijke Zorg. Het college van B&W neemt u mee in de  

vervolgstappen en legt indien nodig bijbehorende besluitvorming – zoals  bijvoorbeeld over de  

juridische vormgeving van de samenwerking – voor aan uw raad. 

3. Wat is de reden dat het raadsvoorstel bijna uitsluitend over de bestuurlijke en financiële 

gevolgen van de doordecentralisatie gaat, en niet over de lokale impact (wat betekent dit voor 

ons lokale veld, hoe zorgen we voor voldoende passende huisvesting, hoe gaat Leiderdorp 

invulling geven aan deze lokale verantwoordelijkheid?

Antwoord: Het raadsvoorstel gaat inderdaad vooral in op de beslispunten (financiële kaders) die  
voorliggen aan uw raad. In de uitvoeringsagenda Leidse Regio – welke u ter informatie eind 2019  
ter informatie heeft ontvangen – heeft de Leidse Regio vastgelegd hoe we opgave in Leiderdorp,  
samen met  de  Leidse  Regio  oppakken.  Er  wordt  uitgegaan van één gebied,  één opgave,  één  
aanpak. De centrale thema’s hierbij zijn: 1. Wonen is de basis; 2. De inclusieve buurt; 3. Preventie  
en  vroegsignalering;  4.  Laagdrempelige  toegang  en  5.  Ondersteuning  op  maat.  Lokaal,  in  
Leiderdorp,  wordt  jaarlijks  een uitvoeringsagenda gemaakt waarin deze vijf  thema’s  concreet  
worden  uitgewerkt.  Hierin  staat  o.a.  de  samenhang  en  samenwerking  met  de  partijen  in  
Leiderdorp rondom deze opgave (zoals Rijnhart Wonen en Incluzio Leiderdorp).


