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Inhoud mededeling 

 

Geachte raads- en burgerleden, 
 
Op 3 juni jl. stond een informatieavond voor de raads- en burgerleden Duin- en 
Bollenstreek gepland om u te informeren over het proces rondom de decentralisatie en 
transformatie van de Maatschappelijke Zorg. Deze bijeenkomst is vanwege de 
coronamaatregelen geannuleerd en zal hopelijk in het najaar gehouden worden. 
Door middel van deze raadsbrief willen wij u op hoofdlijnen informeren over de stand van 

zaken van het decentralisatietraject. Deze brief is gericht aan alle raads- en burgerleden 
van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Binnen deze regio werken wij nauw 
samen om de decentralisatie en transformatie voor elkaar te krijgen.  
Eind 2016/begin 2017 hebben alle gemeenteraden in Holland Rijnland voor deze 
decentralisatie het Beleidskader Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2017-2025 
vastgesteld. In het beleidskader is de gezamenlijke visie op de maatschappelijke 
zorgtaken uitgewerkt: 

 

Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. De inwoner die (tijdelijk) problemen 
heeft met het zelfstandig regie voeren, kan via de Wmo ondersteuning krijgen. Hierbij is 
lokale ondersteuning het uitgangspunt. De ondersteuning is dichtbij, op maat en in de 
eigen leefomgeving. Voor de groep inwoners die niet meer zelfstandig thuis kunnen 
wonen, en waarbij ondersteuning in de eigen omgeving tekortschiet, is (tijdelijk of 

permanent) opvang aanwezig. Onder opvang verstaan we wonen in één van de 
woonvormen van een instelling. Dit is waar mogelijk een tijdelijke situatie, waarbij er 
gestuurd wordt op herstel en uitstroom. Het doel is om inwoners zo snel mogelijk weer 
deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven, naar eigen wensen en vermogen. Het 
deelnemen naar vermogen in de samenleving is ook afhankelijk van de mogelijkheden 
van de omgeving. Aandachtspunten zijn dan ook acceptatie van de omgeving en het 
voorkomen van uitsluiting en vereenzaming. 

 
In onze brieven van 7 november 2019 en 11 februari 2020 hebben wij u informatie 
aangeboden op welke manier wij in de regio Holland Rijnland de decentralisatie 
voorbereiden.  

 
Stappen om te komen tot de decentralisatieopgave Beschermd Wonen 

De gemeenten zijn met elkaar overeengekomen dat de taken op het gebied van 
Beschermd Wonen op 1 januari 2022 overgenomen worden. Daarbij zijn uitgangspunten 
geformuleerd, waarbij een onderscheid gemaakt wordt in: 

 taken die op lokaal/subregionaal niveau uitgevoerd en bekostigd zullen worden – 

gericht op niet complexe cliënten, en  

 specialistische Beschermd Wonen voorzieningen die gezamenlijk op regionaal 

niveau uitgevoerd en bekostigd worden.  



Op dit moment wordt een aantal processen door de regionale projectgroep 
Maatschappelijke Zorg uitgewerkt om te komen tot een zorgvuldige overheveling van 

taken. De volgende aandachtsgebieden zijn daarin te onderscheiden: 
 

1. Voorgestelde route voor de inwoner; zoveel mogelijk in de eigen gemeente 

Ook voor de straks regionale voorzieningen is de insteek dat de inwoner in de 
eigen gemeente zijn vraag kan stellen. De inwoner moet met zijn hulp- en 
ondersteuningsvraag terecht kunnen bij de lokale toegang. De lokale toegang 
houdt de regie over het plan van aanpak van de inwoner. Op regionaal niveau zal 
een toegangsfunctie ingericht worden die de schaarse regionale plekken verdeelt. 
 

2. Inkoop van Beschermd Wonen 

De voorbereidingen op het proces van inkopen van Beschermd Wonen bij 
aanbieders is gestart. Binnen de regio Holland Rijnland zijn veelal dezelfde 
aanbieders actief. Het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gezamenlijk 
opgetrokken zal worden voor de inkoop van de voorzieningen op het niveau van 
lokaal, subregionaal en regionaal. De afronding van het inkoopproces staat 
gepland op juli/augustus 2021. 

 

3. Het inrichten van de regionale organisatie 
Het Portefeuillehouders overleg Maatschappij zal binnenkort een stuk behandelen, 
waarin een voorstel gedaan wordt voor de inrichting van een regionale 
organisatie. In deze regionale organisatie worden de volgende onderdelen 
ondergebracht: Toegang, Wachtlijstbeheer, beleidsfunctie, contractmanagement, 
inkoop en een financiële functie. Hierbij is ook aandacht voor 

verantwoordelijkheden, rollen, governance en sturingsmogelijkheden. 
 

4. Budgetverdeling 
De verdeling van de taken van de centrumgemeente naar de lokale gemeenten 
houdt ook in dat er budgetten overgeheveld worden. De verwachting begin van 
het jaar was, dat de financiële kaders vanuit het Rijk in de meicirculaire 
gepubliceerd zouden worden. Dit is echter uitgesteld naar november/december 

van dit jaar. De Rijksoverheid wil de verdeling van de middelen opnemen in de 
herijking van het Gemeentefonds. Voor het einde van dit jaar zal de 
besluitvorming hierover plaatsvinden (planning van voor de uitbraak 
coronapandemie).  

Op dit moment wordt door het adviesbureau Andersson Elffers Felix een analyse 
gemaakt van de budgetten. Op basis van dit onderzoek zal een verdeelmodel 

opgesteld worden die toegespitst is op onze regio en zijn ambities. Er is 
bijzondere aandacht voor de financiële kaders. De transitie en transformatie zal 
vormgegeven moeten worden binnen de middelen die daarvoor ter beschikking 
staan. 

 
5. Risico-analyse 

De opgave van de decentralisatie en bijbehorende transformatie brengt een 

aantal risico’s met zich mee. De risico’s die de meeste aandacht vereisen omwille 
van de kans dat ze optreden, dan wel de impact die ze hebben als ze optreden 
zijn in kaart gebracht. Om de risico’s te minimaliseren dan wel te compenseren 
zijn per risico een of meer beheersmaatregelen geformuleerd en nader 
uitgewerkt. De risico’s die de meeste aandacht vereisen zijn gericht op: 
 

 De transformatie (mismatch vraag en aanbod/aansluiting op de lokale 

sociale infrastructuur en frictiekosten) 
 De landelijke ontwikkelingen (verdeelmodel Beschermd Wonen en 

openstelling Wet langdurige zorg) 
 De regionale en subregionale samenwerking (gezamenlijke inzet van 

middelen en solidariteitsgedachte) 
 

Maatschappelijke Opvang 
Het landelijk budget voor MO blijft in elk geval tot 2026 aan de centrumgemeente 
verdeeld worden. De Duin- en Bollenstreekgemeenten nemen de taken voor MO nog niet 
(in zijn geheel) over. De uitvoeringszaken die overeen gekomen zijn in het Convenant 
Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021 blijven 
opgepakt worden. Momenteel bespreken wij met de centrumgemeente of daar nog zaken 



aan toegevoegd kunnen worden. Centraal hierbij staat dat ingezet wordt om de instroom 
naar de centrale opvanglocatie van de Nieuwe Energie te verminderen. Zo kunnen 

bijvoorbeeld personen die in staat zijn om hun eigen leven te organiseren zonder dat zij 
daar vanwege zeer complexe problematiek intensieve begeleiding bij nodig hebben lokaal 
opgevangen worden. Een ander aandachtspunt is om personen, waarvan al snel duidelijk 

is dat zij Beschermd Wonen nodig hebben, niet te lang te laten verblijven op de centrale 
opvanglocatie te Leiden. Door het aanbieden van een passende beschermde plek is de 
kans op maatschappelijke herstel het grootst, liefst zoveel mogelijk in de eigen omgeving 
(visie op Maatschappelijke Zorg). 
 
Voorbereidingen in de Duin en Bollengemeenten 
Om de decentralisatie van taken op het gebied van Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang in gang te zetten kunnen middelen aangevraagd worden bij 
centrumgemeente Leiden. In 2019 is het eerste werkplan hiervoor ingediend. Inmiddels is 
daarvan een tussenevaluatie opgesteld. Voor 2020 is het tweede werkplan “Omzien naar 
Elkaar” opgesteld en ingediend bij Leiden. De activiteiten die beschreven zijn zullen de 
komende periode uitgewerkt gaan worden in de Duin- en Bollenstreek. Voor een 
beschrijving van de plannen verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijlagen. 

 

Vervolg 
De geplande raadsinformatiebijeenkomst in het najaar zal fysiek of digitaal plaatsvinden. 
Wij zullen u dan bijpraten over de stappen die tot dan toe gezet zijn in het proces rondom 
de decentralisatie en transformatie Maatschappelijke zorg. Naar verwachting worden de 
hoofdlijnen van de afspraken begin 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraden 
voorgelegd. Te denken valt aan de uitwerking van de zaken die in deze brief genoemd 

zijn. De financiële consequenties zullen verwerkt worden in de meerjarenbegroting 2022 
en volgende jaren.  
 
 

Bijlage 1: tussenevaluatie eerste werkplan 
Bijlage 2: tweede werkplan 

 

 

 



Tussen evaluatie investeringsfonds Maatschappelijke Zorg, Duin- en bollenregio 
Juli 2019 – Maart 2020 
 
 

1. Inleiding  

Gemeente Leiden heeft een investeringsfonds maatschappelijke zorg ingericht. Gemeenten kunnen aanspraak maken op het investeringsfonds door 

individueel, of in sub-regionaal verband een of meerdere projectplannen op te stellen. In een werkplan moet overtuigend worden beschreven hoe het 

plan bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen die binnen het investeringsfonds maatschappelijke zorg centraal staan. De vijf Duin- en 

Bollengemeenten maken gebruik van het Investeringsfonds maatschappelijke zorg Holland Rijnland om het Uitvoeringsprogramma ‘Omzien naar elkaar’ 

te realiseren.  

Het investeringsfonds maatschappelijke zorg is vastgesteld in het PHO Maatschappij van september 2018. Voor de Duin- en Bollenstreek zijn de volgende 

middelen maximaal beschikbaar (december 2018). 

  2018   2019   2020  

   gemeente   gemeente   gemeente 

 incidenteel structureel per jaar incidenteel structureel per jaar incidenteel structureel per jaar 

Katwijk € 92.674 € 30.182 € 122.856 € 139.010 € 203.729 € 342.739 € 139.010 € 222.593 € 361.603 

Noordwijk € 60.148 € 56.550 € 116.698 € 90.221 € 381.711 € 471.932 € 90.221 € 417.055 € 507.276 

Teylingen € 52.286 € 16.483 € 68.769 € 78.429 € 111.260 € 189.689 € 78.429 € 121.562 € 199.991 

Lisse € 32.140 € 10.132 € 42.272 € 48.210 € 68.391 € 116.601 € 48.210 € 74.723 € 122.933 

Hillegom € 31.034 € 9.783 € 40.817 € 46.551 € 66.037 € 112.588 € 46.551 € 72.151 € 118.702 

totaal € 268.282 € 123.130  € 402.421 € 831.128  € 402.421 € 908.084  
Duin- en bollen per jaar   € 391.412   € 1.233.549   € 1.310.505 

 
Het investeringsfonds maatschappelijke zorg is als volgt opgebouwd: de reserve Beschermd Wonen is een eenmalig te besteden budget waaruit 
incidentele kosten kunnen worden gedekt. Het jaarlijks overschot is een structureel budget waaruit doorlopende kosten zoals zorgkosten of 
huisvestingslasten kunnen worden bekostigd.  
 

Eerste aanvraag 

In het voorjaar van 2019 heeft de Duin- en Bollenregio een eerste aanvraag gedaan voor het investeringsfonds. In totaal is een bedrag van  
€ 1.345.000,- aangevraagd met een volgende verdeling naar de actielijnen uit het uitvoeringsprogramma ‘Omzien naar elkaar’. 

Persoonlijke situatie op orde   € 515.000,- 
De informele ondersteuning is in evenwicht € 635.000,-  
De formele ondersteuning is in evenwicht € 105.000,- 
Organisatie     €   90.000,- 
 

In deze rapportage wordt beschreven welke resultaten tussen juli 2019 en maart 2020 zijn behaald met de inzet van het investeringsfonds. Dit doen we 
aan de hand van de actielijnen zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg en beschermd wonen ‘Omzien naar Elkaar’. 



 

2. Resultaten investeringsplan juli 2019 – maart 2020 
 

1. Persoonlijke situatie: Wonen & Begeleiding 
Beoogd resultaat; er moet een gevarieerd arsenaal komen aan woonvarianten om maximaal tegemoet te komen aan de verscheidenheid aan 
woonbehoeften van kwetsbare mensen. Deze variatie aan woonvarianten moet een evenwichtige en duurzame mix zijn van intramurale voorzieningen 
van Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang en verschillende, lichtere vormen van wonen en zorg verspreid over de Duin- en bollenregio. 

 
Ter voorbereiding op de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg hebben de gemeenten van Holland Rijnland een Convenant Regionale 
Samenwerking Maatschappelijke Opvang (MO) Holland Rijnland (HR) 2018-2021 opgesteld. In het Convenant leggen we afspraken vast over het 

voorkomen van dakloosheid, het bevorderen van uitstroom uit de daklozenopvang en het lokaal huisvesten van frequente gebruikers van de 

daklozenopvang. Het realiseren van scheve huisje en organiseren van decentrale opvangplakken draagt daaraan bij. 
 

1. Scheve huisje 
Hillegom en Katwijk zijn op dit moment druk bezig met de realisatie van een ‘scheef huisje’. Beide huisjes zijn naar verwachting in 2020 gereed. In 
Hillegom gaat het om een ‘scheef huisje’ zoals we dat ook in bijvoorbeeld Leiden kennen. In Katwijk wordt een woonboot gerenoveerd voor dit doel. In 

de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse zijn er locatie onderzoeken gaande. 
 
Belangrijk is dat er goed wordt samengewerkt, met name in de voorbereiding, met de partner die verantwoordelijk gaat worden voor ondersteuning van 
de betreffende inwoners die zullen worden gehuisvest in de scheve huisjes. Er komt veel kijken bij het realiseren van scheve huisjes, waaronder: het 
vinden van een geschikte locatie, communicatie met omwonenden, het maken van afspraken met woningcorporatie over plaatsing en verhuur, realiseren 
van nutsvoorzieningen, het waarborgen dat bewoners de juiste begeleiding krijgen, etc.  
Er zijn veel onderlinge afhankelijkheden en zorgvuldigheid is erg belangrijk.  

 
2. Decentrale opvangplekken 

Er zijn verschillende opvangplekken ingericht voor dakloze inwoners die zelfstandig met begeleiding van de stichting de Binnenvest kunnen verblijven. De 
volgende plekken zijn gerealiseerd: een woning in Hillegom voor een alleenstaande ouder met een kind. In Teylingen twee woningen die op dit moment 
gebruikt kunnen worden voor een gezin. Naar verwachting kunnen deze woningen voor de zomer gebruikt worden door meerdere huishoudens. In 
Katwijk een woning voor een gezin en er zijn in een verbouwde school vier plekken gerealiseerd voor alleenstaanden. Alle plekken zijn op dit moment 
bezet door inwoners vanuit de Duin- en bollengemeenten. 

 
De buurten van de hierboven genoemde woningen hebben heel verschillend gereageerd op de komst van de opvangplekken. Het vraagt een specifieke en 
zorgvuldige afstemming om de omwonenden op de juiste wijze en moment te informeren en te betrekken en te blijven betrekken als de woningen in 
gebruik zijn. Een ander belangrijk punt is de doorstroming van de inwoners vanuit deze opvangplekken naar een duurzame woonplek. Door de krapte op 

de woningmarkt is het niet haalbaar om de opvangplek na drie maanden te verlaten. 
 

 Actie Financiën Resultaat kwantitatief Opmerkingen 

1 6 Scheve huisjes € 420.000,- 
 

 Hillegom: verwachting, huisje in het najaar 2020 
gereed.  

 Katwijk: verwachting, een woonboot in het najaar 
2020 gereed.  

Het vraagt afstemming, 
samenwerken en zorgvuldigheid 
met verschillende partijen en 
omwonenden. 



 Locatie onderzoeken lopen voor de andere scheve 
huisjes 

2 Uitbreiden 
huisvestingsmogelijkheden 
bijzondere doelgroepen 

€   15.000,- Op grond van het convenant is dit omgezet in een woning 
voor een gezin in Katwijk.  

 

3 Decentrale opvangplekken €   80.000,-  Hillegom: 1 woning voor een gezin 
 Teylingen: 2 woningen 
 Katwijk: 4 plekken voor alleenstaanden 

Communicatie met de buurt 
vraagt zorgvuldigheid. 

 
 

 

2. Informele ondersteuning: inclusieve samenleving & preventie 
 
Inclusieve samenleving 
We willen een inclusieve samenleving waarbij mensen met een stapeling van complexe problemen welkom zijn en zo zelfstandig mogelijk kunnen 
functioneren. Tevens willen we investeren in preventie bij risicogroepen en daarbij ervaringsdeskundigen betrekken. 
 

1. Sport 
Aan de Stichting De Brug is eind december 2019 budget beschikbaar gesteld om een pilot te starten om sport- en beweegactiviteiten te organiseren voor 
WMO en GGZ-cliënten als onderdeel van het zorgtraject. Bij de uitvoering wordt samengewerkt met het Welzijnskwartier en andere instellingen. 
Uiteraard is de uitvoering van de pilot door de Corona-uitbraak drastisch verstoord. De Brug probeert op creatieve wijze de mensen (ook in de woning) te 
laten sporten. Voor 1 november 2020 wordt een evaluatieverslag ingediend waarin de resultaten en de samenwerking met de andere instellingen 
beschreven wordt. Onderdeel van het verslag zijn ook de resultaten van de deelnemers. De evaluatie zal gedeeld worden met de regiogemeenten in 

Holland Rijnland. 
 

2. Verbreding algemene voorzieningen 
De meeste kwetsbare inwoners van onze gemeenten ontvangen een bepaalde ondersteuning via de WMO. Voor deze inwoners is het moeilijk om aan te 
sluiten bij allerlei algemene voorzieningen. Tegelijkertijd is het voor diegene die een algemene voorziening organiseert lastig om kwetsbare mensen te 
ontvangen. Om deze kloof te overbruggen is er een voorstel geschreven voor verbreding van algemene voorzieningen. In het tweede of derde kwartaal 
van 2020 wordt er een subsidietender uitgezet. Een organisatie of een samenwerking van organisaties kunnen een plan indienen. In de voorbereiding 

daarop is er gesproken met de adviesraden sociaal domein van de vijf gemeenten, het plan is goed ontvangen. De ervaringsdeskundigen voor de 
beoordelingscommissie en de deelnemers aan de meeleesgroep zijn geselecteerd. 
Het collegevoorstel, de subsidietender en de vergunningscriteria die voor de vijf gemeenten gelden, worden op dit moment voorbereid.  
 

 Actie Financiën Resultaat kwantitatief Opmerkingen 

1 Pilot Sporten en bewegen: 
Cliënten nemen deel aan sport en beweegactiviteiten als onderdeel 
van het zorgtraject. Coördinatie van de pilot ligt bij De Brug. 
Samenwerking met lokale partijen 

€  20.000.- Pilot is gestart. Evaluatie 
in Q4 2020 

Er is structureel budget 
nodig voor het borgen bij 
een ‘geslaagde’ pilot.  



2 Verbreding algemene voorzieningen in de vijf gemeenten, waarvoor 
verschillende projectvoorstellen ingediend kunnen worden.  

€ 250.000.- Q4 2019 inhoudelijk 
voorstel besproken in het 
BOSD 
 

 

 

 
 
 
 

3 De formele ondersteuning: aansluitende zorgstructuur & participatie in reguliere activiteiten  
 

Aansluitende zorgstructuur 

Beoogde resultaten: er is een goede infrastructuur van outreachende zorg en bemoeizorg. Tevens is er een goede infrastructuur van crisis- en 
bereikbaarheidsdiensten, waarbij er met betrokken partijen goede afspraken zijn gemaakt over het op- en afschalen in de zorgkolom. 
 
Participatie in reguliere activiteiten 
Inwoners, ook kwetsbaren, zo snel mogelijk (weer) laten participeren in reguliere maatschappelijke activiteiten en op de arbeidsmarkt.  
 

1. & 2. Zorgstructuur 

Om tot een goede zorgstructuur te komen, die aan de ene kant aansluit bij de toegang in alle Duin- en Bollengemeenten en aan de andere kant aansluit 
bij het te ontwikkelen Zorg- en Veiligheidshuis, wordt er een projectopdracht voorbereid. In de projectopdracht is er aandacht voor in eerste instantie de 
inwoner in een ernstig zorgelijke situatie, de signaleerders, de (bemoei) zorgpartners en de omwonenden. 
  

3. Opgenomen op de werkvloer  
Opgenomen op de werkvloer is een twee jaar durend programma gericht op werkgevers, managers, werknemers, inwoners, accountmedewerkers van 
sociale diensten en re-integratie, en leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het programma heeft als doel het creëren van positieve, realistische 
beeldvorming rond werknemers en werkzoekenden met psychische problematiek in de Duin- en Bollenstreek. Binnen het programma worden 

verschillende groepen op tactische wijze benaderd om bewustzijn en kennis te vergroten over de vooroordelen van psychische problematiek, en wat dit 
voor hen kan betekenen. De verschillende plannen worden in samenhang met elkaar uitgevoerd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de expertise 
en het netwerk van het Servicepunt Werk zodat de initiatieven integraal geborgd worden.  
 
Sinds de start van het project in september 2019 is een projectorganisatie opgericht en een projectleider aangesteld om de verschillende plannen in 
termijn en in samenhang uit te voeren. Daarnaast is een kwartiermaker SPW aangesteld, die zich bezig zal houden met werkwijze, cultuur en aanpak. 
Ten behoeve van communicatie doeleinden is er een website en eigen huisstijl ontwikkeld. Er is een mediacampagne Opgenomen op de werkvloer in de 

Bollenstreek ontwikkeld, deze is voorlopig uitgesteld in verband met de Coronacrisis. Er is een lespakket voor scholen ontwikkeld, deze zal worden 
uitgevoerd in het schooljaar 2020/2021. Daarnaast zijn er interviews afgenomen voor het tijdschrift, waarin werkgevers vertellen over hun ervaringen 
over medewerkers met ggz problematiek. 
Tevens zijn er plannen gemaakt die de komende periode uitgevoerd gaan worden; spiegelgesprekken zelfstigma en trainingen en workshops 
deskundigheidsbevordering.   
Voor de uitvoering van al deze plannen werken de gemeenten, stichting Lumen, het Servicepunt Werk samen met onder andere GGZ Rivierduinen, de 
ISD, de Maregroep en zzp-re-integratiebegeleiders. Op termijn worden daar andere organisaties bij betrokken. 



 

 
4. & 5.  IPS trajecten voor cmd en epa doelgroepen 

Het Individuele Participatie en Steun-traject (IPS) is een tweejarig-begeleidingstraject voor mensen met psychische problematiek. Het is een evidence 

based aanpak gericht op duurzame arbeidsparticipatie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen IPS-trajecten voor twee doelgroepen: Common Mental 
Disorder (cmd) en Ernstige Psychische Aandoeningen (epa).  
 
In 2019 hebben de Duin en Bollenstreek gemeenten gebruik gemaakt van cofinanciering middels de rijkssubsidie via Phrenos voor de inzet van IPS-
trajecten voor de cmd-doelgroep. Er zijn in totaal 10 trajecten gehonoreerd en gestart. In het investeringsfonds is er nog ruimte voor 15 cofinancierings-
trajecten. Wegens de korte subsidietermijn en het proces rondom subsidieaanvraag konden er geen extra aanvragen gerealiseerd worden. Na de inzet 

van IPS-trajecten voor de cmd-doelgroep, zullen we starten met IPS-trajecten voor de epa-doelgroep. Er is in het eerste kwartaal één dergelijk traject 

gehonoreerd, een tweede is in behandeling.  
De inzet van de IPS-trajecten voor zowel cmd- als epa-doelgroepen worden gemonitord. Een eerste rapportage volgt in het najaar 2020.  
 
 

 Actie Financiën Resultaat kwantitatief Opmerkingen 

1 1.integratie aanpak in programma’s 
zorgaanbieders 
2.verdere afstemming tussen veiligheid en 
zorg 
3. integrale pilot schulddienstverlening (vroeg 
signalering met BKR en deurwaarder) 

€ 35.000.- Project opstart in 2020  

2 experimenteren met het aansluiten van 
diverse partners bij de Sociaal Teams in de 
Duin- en Bollenstreek en GGZ werktafel 

€  70.000.- Project opstart in 2020 Ontwikkeling toegang in de vijf gemeenten 
loopt parallel. Afstemming en aansluiting 
daarbij is belangrijk. 

3 Anti stigma programma  
Ggz doelgroep in relatie tot werk en re-

integratie 2019 - 2021 

€ 145.000,-  
 

Er is een projectleider 
aangesteld en een 

projectorganisatie opgericht.  
 
 

- Cofinanciering ZonMW 
- Betrokken organisaties: stichting 

Lumen, GGZ Rivierduinen, ISD 
Bollenstreek, SPW en Maregroep, zzp-
ers werkbegeleiders.  

- Een aantal plannen moeten n.a.v. de 
coronacrisis aangepast worden aan de 
nieuwe arbeidsmarktsituatie.  

4 Ontwikkelen van steunsystemen voor 25 

mensen met lichtere ggz klachten. Preventie 
en herstel-ondersteuning bieden tbv terugkeer 
naar het arbeidsproces.  

€ 100.000,- 10 personen zijn na intensieve 

beoordeling akkoord bevonden 

- Cofinanciering Phrenos 

- Lokale 1e lijns-partners zijn betrokken: 
Servicepunt werk, huisartsen 

- € 60.000,- niet benut 

5 Inzetten van 15 evidence based IPS EPA 

trajecten.  

€ 120.000.- Een eerste aanvraag is 

toegekend 

 

 



 

5. Organisatie 
 
Projectleider Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen  
De projectleider huisvesting kwetsbare doelgroepen (HKD) is ingezet vanaf juli 2019 en loopt door tot 1 september 2020. De inzet is 16 uur per week.  
Alle (lopende) initiatieven zijn bij elkaar gebracht en er is een projectopdracht opgesteld. Het onderwerp is binnen de gemeentelijke organisatie op de 
kaart gezet (belang en noodzaak opgaven besproken met o.a. Ruimte, Samenleving, Stedenbouw, Vastgoed, Planologie & Projecten).  
 

Tot op heden is er een werkgroep met de collega’s van Duin en Bollenstreek opgericht. Regelmatig komt de werkgroep bij elkaar, delen kennis en 

ervaring. De werkgroep heeft inzet geleverd op het inzichtelijk maken van de opgave huisvesting kwetsbare doelgroepen. Er wordt een vervolg plan van 

aanpak ontwikkeld dat omschrijft hoe dit lokaal te realiseren. Binnen het plan van aanpak is ook aandacht voor de samenwerking op dit gebied binnen de 

Duin en Bollenstreek. Mede door dit initiatief is er een mini conferentie decentralisatie van de zorg bedacht, voorbereid en uitgevoerd. Alle opgehaalde 

input is vertaald in quick wins. Deze worden in een werkgroep (gemeenten, zorgpartijen, woningbouwcorporaties Dunavie en Stek en stichting Lumen) 

maandelijks besproken en zoveel mogelijk gerealiseerd. Door de uitbraak van Covid-19 is hier vertraging in opgelopen.  
Daarnaast loopt er een integraal locatieonderzoek met wonen en Sociaal Domein voor nieuwe ‘Scheve Huisjes’. Op dit moment worden de meest 

kansrijke locaties in beeld gebracht. Ook zijn we actief met een grondruil op een locatie waar wij een pand beschikbaar gesteld kunnen krijgen voor 

huisvesting kwetsbare doelgroepen (zoals Jong wonen-uitstroom Jeugdhulp). We zijn in onderhandeling geweest over een mogelijke aankoop van een 

locatie voor huisvesting kwetsbare doelgroepen. Er is een tijdelijke crisisopvang voor 4 alleenstaande volwassenen (Korte Vaart) en tijdelijke woning voor 

gezin (Asterstraat) gerealiseerd. 
Verder wordt er gekeken naar ingebruikname door de Binnenvest van een bijzondere woonvorm voor een minimale periode van 10 jaar. Voor de 

Petronella van Saxenstraat is een intentie afspraak gesloten tussen Dunavie met GGZ Rivierduinen voor de realisatie van Beschermd Wonen plekken.  

 

Actie Financiën Resultaat kwantitatief Opmerkingen 

Versterken gemeentelijke 
organisatie en toegang 

€ 90.000.- Projectopdracht is vastgesteld en plan van aanpak 
wordt uitgevoerd 

Formatie uitbreiding is inhoudelijk gewijzigd: 
met de middelen is een projectleider 
huisvesting kwetsbare doelgroepen 
aangesteld 

 

 
 
 
 
 



Tweede werkplan ‘Omzien naar Elkaar” in de Duin- en Bollenstreek   
 
 

Inleiding 

Per 2022 wordt de maatschappelijke zorg door gedecentraliseerd naar de Duin- en bollengemeenten. Het gaat om preventie, 

ondersteuning, zorg, nazorg en herstel van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden door ernstige psychische stoornissen en 

de opvang van mensen die dakloos zijn geraakt. Om ervoor te zorgen dat er passende ondersteuning geboden kan worden investeren de 

gemeenten in de voorbereiding op deze nieuwe taken.  

Gemeente Leiden heeft een investeringsfonds maatschappelijke zorg ingericht. Gemeenten in Holland Rijnland kunnen aanspraak maken 

op het investeringsfonds door individueel, of in sub- regionaal verband een of meerdere projectplannen op te stellen. In een werkplan 

moet overtuigend worden beschreven hoe het plan bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen die binnen het investeringsfonds 

maatschappelijke zorg centraal staan. De vijf Duin- en Bollengemeenten maken gebruik van het Investeringsfonds maatschappelijke zorg 

Holland Rijnland om het Uitvoeringsprogramma maatschappelijk zorg ‘Omzien naar Elkaar’ te realiseren. 

 

Onderstaand werkplan is een vervolg op het eerste werkplan ‘Omzien naar Elkaar’ in de Duin- en Bollenstreek. Hierin beschrijven we 

welke investeringen de Duin- en Bollenstreek wil doen ter verdere voorbereiding op de decentralisatie. 

Hoofdlijnen tweede werkplan 

Met dit tweede werkplan gaan we door met het realiseren van de doelen uit de uitvoeringsagenda ‘Omzien naar Elkaar’. Met de 

uitvoeringsagenda willen we bereiken dat inwoners die zich in een kwetsbare situatie bevinden zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en 

in de eigen omgeving mee kunnen doen in de samenleving. Om dit te realiseren zijn extra of andere dan al aanwezige ondersteuning en 

voorzieningen nodig. 

 

We gaan in de uitvoeringsagenda uit van drie cirkels om de cliënt. 

1. De persoonlijke situatie van de cliënt;  

2. De informele ondersteuning;  

3. De formele ondersteuningsmogelijkheden.  

 

De inzet van dit werkplan is voornamelijk gericht op de persoonlijke situatie van de cliënt en de organisatie om de gewenste 

veranderingen in te kunnen zetten. Hierna een overzicht van de in te zetten activiteiten. 

 

 

 



A  Persoonlijke situatie Acties  Investe-
ringsplan  

Monitoring Planning Gemeente  

1 Kosten begeleiding 
decentrale opvang 

t.b.v. 3 alleenstaanden en/of 1 gezinswoning + 
bestaande decentrale opvangplek 

€   80.000.- Monitorafspraken 
Binnenvest 

2020 Teylingen 

2 Locatie-onderzoek 2e 
Scheef huisje + 
decentrale opvang 

Onderzoeken 2e scheef huisje + bestaande 
decentrale opvangplek 

€   30.000.- Locatieonderzoek + 
monitorafspraken 
Binnenvest 

2020/ 
2021 

Hillegom 

3 Decentrale opvang Realiseren decentrale opvangplek 

Uitgaande laatste half jaar 2020  

€   25.000.- Realisatie opvang 2020 Lisse 

4 Decentrale opvang T.b.v. 4 alleenstaanden + 1 woning voor een gezin € 100.000.- Monitorafspraken 
Binnenvest 

2020 Katwijk 

5 Decentrale opvang t.b.v. 1 alleenstaande  €   20.000,- Monitorafspraken 
Binnenvest 

2020 Noordwijk 

6 ‘Gewoon thuis’  t.b.v. wachtlijst BW verkorten door ‘Beschermd 
wonen’ in hun eigen woning te bieden 

€ 650.000,- Wachtlijst BW 
verminderen. 
Tevredenheid 
cliënten en partners. 

Lessen voor inkoop 
per 2022. 

2020 K: € 200.000,- 
N: € 150.000,- 
T: € 140.000,- 
L: € 80.000,- 

H: € 80.000,- 

7 Door ontwikkeling 
Vriendenhuis 

Pilot, inzet 2e fte ( voor 1 jaar) € 100.000,- Aan de hand van 
een opgesteld plan 
met afspraken. 

2020 Duin en Bollen 
Penvoerder 
gemeente Lisse 

8 Innovatie verbreding en 
verdieping van de 
hulpverlening van de 

Brug 

Inloopfunctie uitbreiden: maaltijdvoorziening ontbijt, 

persoonlijke verzorging en openingstelling avond- en 
weekend. Inzet van 0,5 FTE casemanagement 

€   43.000,- Via halfjaar 
gesprekken 

2020 Duin en Bollen 
Penvoerder 
gemeente Katwijk 

9 Realisatie decentrale 

opvang ex-
gedetineerden 

Nazorg door Platform Kocon voor het 

maatschappelijk herstel van verslaafden en ex-
gedetineerden. Inzet van 0,5 FTE casemanagement 

€   40.000,- Via halfjaar 

gesprekken 

2020 Duin en Bollen 

Penvoerder 
gemeente Katwijk 

B De informele 
ondersteuning  

Acties  Investe-
ringsplan  

Monitoring Planning  Gemeente   

1 De buurtcirkel Voortzetting Buurtcirkel €   15.000,- Via halfjaar 
gesprekken 

2020 Hillegom 

C De formele 
ondersteuning is in 
evenwicht 

Acties  Investe-
ringsplan  

Monitoring Planning  Gemeente   

1 Zwerfjongeren 

 
 
 
 
 

Preventie en aanpak zwerfjongeren.  €  75.000,- Monitorafspraken 

Binnenvest 

2020 Per gemeente  

€ 15.000,- 



 

Financiën 

 
Overzicht Beschikbaar tot 

2021 

Beschikt eerste 

aanvraag sept. 2019 

Nog beschikbaar na 

eerste aanvraag (zonder 

bijstelling extra reserve 

BW middelen) 

Tweede aanvraag 

Duin- en Bollen €2.935.466,- €1.345.000,- €1.590.466,- €1.282.500,- 

 

 
Overzicht aanvragen totale bedragen per gemeente 

 
Gemeente Katwijk €   452.500,-  

Gemeente Noordwijk €   235.000,-  

Gemeente Teylingen €   235.000,-  

Gemeente Lisse €   220.000,-  

Gemeente Hillegom €   140.000,-  

   

Totaal €1.282.500,-  

 

 

D Organisatie Acties  Investe-
ringsplan  

Monitoring Planning  Gemeente 

1 Integrale 
inkoopstrategie  

Ondersteuning projectgroep bij de ontwikkeling van 
een inkoopstrategie 

€  25.000,- Inkoopstrategie voor 
inkoop per 01-01-
2022 

Q1 2020 Noordwijk 

2 Miniconferentie Organiseren miniconferentie €     4.500,-  Q1 2020 Katwijk 

3 Voortzetting 

Projectleider 
huisvesting. Formatie 
uitbreiding is 
inhoudelijk gewijzigd 

Projectopdracht is opgesteld. Ligt nu een plan van 

aanpak huisvesting kwetsbare doelgroepen voor. 
Zitten ook aspecten in die op sub- regionaal 
niveau opgepakt en gedeeld worden. Organisatie 
miniconferentie en delen projectmatige aanpak/ plan 

van aanpak 

€   50.000,-   Duin en Bollen 

Penvoerder 
Katwijk 

4 Communicatie  € 25.000,-  2020 Duin en Bollen 
Penvoerder  
Gemeente 
Noordwijk 



Begroting 

 

 Begroting incidenteel structureel  

A  Persoonlijke situatie    

1 Decentrale opvang Teylingen  €   80.000,-  

2 Locatieonderzoek 2e Scheef huisje Hillegom + decentrale opvang  €   30.000,-  

3 Decentrale opvang Lisse  €   25.000,-  

4 Decentrale opvang Katwijk  € 100.000,-  

5    Decentrale opvang Noordwijk    €   20.000,-  

6 Gewoon Thuis  € 650.000,-  

7 Doorontwikkeling Vriendenhuis  € 100.000,-  

8 Innovatie en verdieping hulpverlening  €   43.000,-   

9 Decentrale opvang ex-gedetineerden  €   40.000,-   

B De informele ondersteuning       

1 Buurtcirkel Hillegom  €   15.000,-  

C De formele ondersteuning     

1 Zwerfjongeren  €   75.000,-  

D Organisatie    

1 Inkoopstrategie €    25.000,-   

2 Miniconferentie €      4.500,-   

3 Projectleider huisvesting €    50.000,-   

4 Communicatie €    25.000,-   

 Subtotaal  € 104.500,- €1.178.000,-   

 Totaal   €1.282.500,- 

     

     

 


