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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
 

Portefeuillehouderoverleg Maatschappij 20 januari 2016 
       

   Gemeente  Naam     Gemeente  Naam 
 
Aanwezig:   Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Zoeterwoude  E.G.E.M. Bloemen   

Alphen aan den Rijn H. de Jager    Zoeterwoude   C. den Ouden 
Alphen aan den Rijn W.J. Stegeman        
Hillegom  F.J. Roelfsema    Holland Rijnland A. van Ginkel  
Katwijk   I.G. Mostert        H. Gorter (verslag) 
Leiden   F. de Wit        I. de Bruyne 
Leiderdorp  M.H. van der Eng      T. Schavemaker  

   Leiderdorp  J.J.F.M. Gardeniers      P. Grob (TWO) 
Lisse   A.D. de Roon       
Nieuwkoop  J.W.M. Pietersen   Gasten:  M. Mostert (TWO) 
Noordwijk  M.J.C. Fles       R. Poppeliers (Panteia) 
Noordwijkerhout A. Gotink       M. Bastiani (Panteia) 
Oegstgeest  M.A. den Boer       V. Slavenburg (JGT) 
Oegstgeest  J.J.G.M. Roeffen      G. ten Brinke (JGT) 
Teylingen  A.L. van Kempen      A. Hoekstra (JGT) 
Voorschoten  B.B.M. Bremer       R. Verkuylen (JGT) 
      
                

Nr. Agendapunt Advies Besluit 
01 Opening en vaststelling 

agenda 
 Mw. van Gelderen heet iedereen welkom. Dhr. Hoek heeft zich af-

gemeld.  
 
Agenda is vastgesteld met de volgende toevoeging:  
Agendapunt 06a. Amendement Alphen aan den Rijn 
 

02 Vaststelling verslag ver-
gadering PHO Maatschap-
pij  

Verslag vaststellen Het verslag van 16 december 2015 is vastgesteld met de volgende 
wijzigingen (cursief) bij agendapunt 08 ‘Consequenties budget Be-
geleiding Maatschappelijke opvang 2016 en 2017’: 
 
Besluit: Akkoord met voorstel, met uitzondering van Leiderdorp en 
Oegstgeest. Voorstel wordt nader uitgewerkt en komt volgend PHO 
terug op de agenda. 
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-  Leiderdorp stelt de vragen of er al uitvoering gegeven wordt aan 
het besluit dat de centrumgemeente genomen heeft over de maat-
schappelijke opvang en wat de consequenties daarvan zijn. Mw. 
van Gelderen geeft aan dat er nog geen onomkeerbare besluiten 
genomen zijn. De termijn is een inschatting op basis van de AWBZ-
korting.  
- Tijdens het PHO van 16 december is toegezegd dat ‘Consequen-
ties budget begeleiding maatschappelijke opvang 2016 en 2017’  
op 20 januari op de agenda zou staan. Er is gevraagd om meer on-
derbouwing met aantallen en bedragen. Gemeente Leiden en de 
Binnenvest hebben hard gewerkt aan het verzamelen van gege-
vens. Dit onderwerp zal samen met de cijfermatige en financiële 
onderbouwing tijdens het PHO van 17 februari uitgebreid aan de 
orde komen. 
 

03 a. Mededelingen   

b. Ingekomen stukken, 
uitgaande brieven en 
stukken ter kennisne-
ming  
 

1. Rapportage Expertteam Jeugdhulp 
Holland Rijnland 2015 

2. Overzicht ambtelijke en bestuurlijke 
reacties uitgangspunten jeugdhulp 

De rapportage van het Expertteam staat nu ter kennisname gea-
gendeerd met een voorstel achter in het rapport. Het stuk wordt 
volgend PHO opnieuw geagendeerd inclusief apart PHO-voorstel.  
 
 

c. Terug-/vooruitblik ex-
terne bestuurlijke 
overleggen 
 

 Dit is een vast agendapunt. Het bestaande overzicht van externe 
bestuurlijke overleggen is meegestuurd.  
 
Naar aanleiding hiervan:  
- Nieuwkoop betwijfelt of het bestuurlijk overleg van Raad van Ad-
vies Zorgkantoor bestaat. Holland Rijnland gaat dit na en zal de 
lijst updaten.  
 

04 Discussienotitie 
Doelgroepenvervoer 
 

Presentatie en richtinggevende discussie Dhr. Poppeliers van Panteia geeft een presentatie over het onder-
zoek naar de inrichting van het doelgroepenvervoer. De presentatie 
wordt meegestuurd met het verslag.  
 
Mw. de Bruyne van Holland Rijnland geeft een toelichting op het 
onderzoek van de provincie Zuid-Holland. Het onderzoek loopt ge-
durende het jaar 2016. 
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De reacties op de discussiepunten in de notitie worden verwerkt in 
de eindrapportage van het onderzoek. Naar aanleiding hiervan 
wordt op korte termijn nog een ambtelijke bijeenkomst georgani-
seerd en wordt de rapportage definitief. Dit onderwerp wordt op-
nieuw geagendeerd voor het PHO van 16 maart. 

 
Een aantal gemeenten heeft de discussienotitie niet ontvangen. Na 
toezending van het stuk kunnen de portefeuillehouders alsnog 
schriftelijk reageren. Dat kan naar Iris de Bruyne, idbruyne@hol-
landrijnland.nl. Ook voor eventuele aanvullende vragen is zij be-
reikbaar, nummer 06 20527968. 
 
Opmerkingen naar aanleiding van de presentatie en de discussie-
punten:  
- Kijk naar totale vervoersbehoefte en probeer het huidige open-
baar vervoer zo goed mogelijk toegankelijk te maken in plaats van 
direct naar maatwerkoplossingen te zoeken. 
- Alphen aan den Rijn geeft aan dat de term ‘loket’ om verheldering 
vraagt en ziet dit niet als vetrekpunt.  
- Noordwijk geeft aan het onderwerp duurzaamheid belangrijk te 
vinden in het aanbestedingstraject. 
- Diverse gemeenten geven aan niet enthousiast te zijn over een 
klantprofiel. 
 
De aanbesteding van de Regiotaxi loopt eind 2016 af. In maart 
moet een nota van uitgangspunten rond zijn voor de nieuwe aan-
besteding. Er wordt nog onderzocht hoe deze aanbesteding zo snel 
en goed mogelijk vormgegeven kan worden.  
 

05 Kwartaalrapportage In-
koop Jeugdhulp Holland 
Rijnland Q3 2015 

1. Kennis te nemen van de kwartaalrap-
portage Q3 2015 

2. Kennis te nemen van de stand van 
zaken m.b.t. financiën, met inbegrip 
van de PGB’s 

3. Kennis te nemen van de cijfers per 
gemeente via de link http://www.da-
tabankzh.nl/jeugdhulp-holland-rijn-
land/index.php 

Het PHO heeft kennisgenomen van de Kwartaalrapportage Q3, de 
stand van zaken m.b.t. financiën en de cijfers per gemeente en 
stemt in met het voorstel om de definitieve kwartaalrapportage 
voor te leggen aan de colleges, ter bespreking op lokaal niveau. 
 
Er waren complimenten voor het stuk. Vanessa Slavenburg (JGT-
coach) vertelt naar aanleiding van de kwartaalcijfers over haar er-
varing met PGB’s. 
 
Dhr. Mostert geeft aan dat er nog een definitieve rapportage komt 
waarin een aantal correcties gedaan is. Ook wordt gewerkt aan de 
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4. De definitieve kwartaalrapportage 
voor te leggen aan de colleges, ter 
bespreking op lokaal niveau.   
 

doorontwikkeling van de kwartaalrapportage door bijv. de duur van 
behandeltrajecten op te nemen. De portefeuillehouders hebben be-
hoefte aan meer sturingsinformatie. Suggesties hiervoor:  
- Ook de gegevens van de PGB’s optellen.  
- Overzicht van het jaar ook tot dan toe weergeven (cumulatief) in 

plaats van begin en einde van kwartaal.  
- Relatie leggen met rapportage van evaluatie van de JGT’s. 
- Inzicht in contractgesprekken met zorgaanbieders. 
- Meer informatie over vrijgevestigden.   
- Prognose toevoegen.  
 
Portefeuillehouders benadrukken dat TWO moet sturen op tijdige 
levering van gegevens ten behoeve van de kwartaalrapportage. 
Dhr. Mostert geeft aan dat dit al gedaan wordt, maar dat het lastig 
is de gegevens nog eerder te verkrijgen.  
 
De Bollenstreek heeft behoefte aan een notitie over hoe om te gaan 
met PGB’s en afspraken over solidariteit.  
 
Het vraagstuk over PGB en Zorg in Natura blijft bestaan.  
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Rapportage Jeugd- en Ge-
zinsteams mei tot en met 
oktober 2015 
 

1. Kennis te nemen van de rapportage 
van de Coöperatie Jeugd- en Gezins-
teams i.o.  

2. Kennis te nemen van de gemeente-
lijke/regionale vervolgstappen voor 
de doorontwikkeling van de JGT’s op 
basis van de regionale uitgangspun-
ten.  
 

Het PHO heeft kennisgenomen van de rapportage van de Coöpera-
tie JGT’s i.o. en van de gemeentelijke/regionale vervolgstappen 
voor de doorontwikkeling van de JGT’s op basis van de regionale 
uitgangspunten. 
  
Leden van de stuurgroep van de Coöperatie JGT’s in oprichting zijn 
aanwezig om de rapportage toe te lichten en vragen te beantwoor-
den. 
 
De rapportage was al enige tijd beschikbaar. Holland Rijnland zegt 
toe in het vervolg de rapportage ter kennisname toe te sturen zo-
dra deze beschikbaar is. Daarbij wordt aangegeven wanneer de 
rapportage mét voorstel ter bespreking wordt aangeboden aan het 
PHO.    
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06a 
 
 
 
 

Amendement Alphen aan 
den Rijn 

Het concept besluit van 16 december 
2015 als volgt te wijzigen: 
 
Onder agendapunt 12 Uitgangspun-
ten Jeugdhulp: 
Tekst toe te voegen aan beslispunt 2c 
(cursief):  
 
2c. Ruimte voor lokale sturing in verbin-
ding met de regionale kaders, hierbij is 
ruimte voor een aparte status om voor 
delen van de jeugdhulp het contractma-
nagement lokaal vorm te geven; 
 
Bij de toelichting onder beslispunt 1.2 3e 
streepje toevoegen: Hierbij is ook ruimte 
voor een aparte status om voor delen 
van de jeugdhulp het contractmanage-
ment lokaal vorm te geven, zodat in de 
(inhoudelijke) sturing optimaal kan wor-
den aangesloten bij de lokale situatie en 
de integraliteit en samenhang met het 
voorliggend veld optimaal kan worden 
geborgd.  
 
Onder agendapunt 13 Inkoopstrate-
gie:  
Beslispunt 1g toe te voegen en beslis-
punt 2,3 en 4 te wijzigen (cursief): 
 
g. Onder voorwaarden ruimte te bieden 
voor een aparte status om in een aan-
vullende aanpak delen van de jeugdhulp 
zelfstandig in te kopen  
 
2. Te onderzoeken of lokale invulling van 
het contractmanagement voor onderde-
len van de jeugdhulp mogelijk is. Een, 
onder voorwaarden, aparte status voor 

Dit toegevoegde agendapunt heeft betrekking op het amendement 
‘mogelijk maken tweede aanpak in aansluiting op de regionale in-
koopstrategie’ in het document ‘Amendement op de concept be-
sluitpunten 12 en 13 van het PHO Maatschappij van 16 december 
2015’ van gemeente Alphen aan den Rijn en op de notitie ‘Beheers-
maatregelen voor tweede aanpak Alphen aan den Rijn’ van de 
TWO. 
  
Besluit: het PHO Maatschappij adviseert de colleges het amende-
ment van Alphen aan den Rijn over te nemen. 
  
Op basis van een meerderheid van stemmen adviseert het PHO 
Maatschappij het amendement over te nemen. Alphen aan den 
Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Lisse, Noordwijk, Noordwijker-
hout en Teylingen stemmen voor. Katwijk, Leiden, Leiderdorp, 
Nieuwkoop, Oegstgeest en Zoeterwoude stemmen tegen.  
 
Afgesproken is dat Alphen aan den Rijn de beheersmaatregelen uit 
het amendement en de TWO-notitie verder uitwerkt. Om dit te be-
spreken wordt begin maart een extra PHO gepland.   
 
Standpunten verschillende subregio’s/gemeenten: 
 
 Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Tey-

lingen): de bollengemeenten stemmen in met het amendement 
onder de volgende voorwaarden:  

- de extra kosten voor de TWO die gemoeid gaan met een 
apart inkooptraject voor Alphen aan den Rijn, worden ten 
laste gelegd aan Alphen aan den Rijn; 

- Alphen aan den Rijn dient aan te sluiten bij de regionaal ge-
hanteerde formats, procedures en verantwoordingstermij-
nen;  

- het begrip ‘solidariteit’ moet nader met elkaar uitgewerkt 
worden. 

 
Punt 2 in het concept besluit zou de Bollenstreek graag willen laten 
staan, terwijl dat nu geschrapt wordt door Alphen aan den Rijn. Het 
betreft het onderzoeken van de lokale invulling van het contract-
management voor onderdelen van de jeugdhulp.  
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lokaal contractmanagement voor onder-
delen van de jeugdhulp mogelijk te ma-
ken.  
 
3. Voor alle gemeenten, behalve voor de 
gemeente Alphen aan den Rijn en ove-
rige gemeenten die dat willen, voor JGT’s 
een aparte inkoopprocedure te starten, 
en hiervoor:  
 
4. Een nieuwe dienstverleningsovereen-
komst af te sluiten tussen de 13 ge-
meenten en het samenwerkingsverband 
Holland Rijnland vanaf 1 januari 2017 
voor een periode van twee jaar (en optie 
tot verlenging met twee jaar) voor de 
jeugdhulp, waarin de aparte status van 
de gemeente Alphen aan den Rijn en 
overige gemeenten die dat willen wordt 
vastgelegd.  
 

 Kaag en Braassem: stemt in met het amendement. Kaag en 
Braassem geeft aan dat solidariteit iets anders is dan uniformi-
teit en vindt dat gemeenten in de regio elkaar de ruimte moe-
ten geven om dit te kunnen onderzoeken. 

 Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude): 
stemt niet in met het amendement. Redenen daarvoor zijn:  

- de snelheid en de timing: de Leidse Regio betreurt het dat Al-
phen aan den Rijn hier zo laat mee is gekomen en dat de regio 
daarin niet meegenomen is. Het is erg kort dag en het zorgt 
voor een grote druk op de regionale samenwerking en de 
TWO. 

 
 Katwijk: stemt niet in met het amendement. Katwijk denkt dat 

het hele proces van de transformatie hierdoor verstoord wordt 
en ziet te veel risico’s. 
 

 Nieuwkoop stemt niet in met het amendement. Nieuwkoop 
geeft aan nog te veel vragen te hebben om met het amende-
ment in te kunnen stemmen.  

 

Alphen aan den Rijn benadrukt te willen blijven samenwerken in re-
gionaal verband binnen Holland Rijnland. Alphen aan den Rijn doet 
bestuurlijke toezegging tegemoet te komen aan de voorwaarden 
van de Bollenstreek. Ook blijft Alphen aan den Rijn bijdragen aan 
de TWO en zo nodig wordt die bijdrage opgevoerd. 
 
 
 
 
 
 

07 Rondvraag en sluiting  Hillegom geeft aan dat er geen directe informatiestroom is vanuit 
Holland Rijnland als het gaat om financiële stukken. Dhr. Grob ant-
woordt dat er een ‘Taskforce’ is opgericht om deze financiële zaken 
te bundelen. Desgewenst kunnen gemeenten aansluiten bij deze 
taskforce.  
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Actielijst 
  

 PHO 20 januari 2016 Wanneer Wie 
02 Budget Begeleiding Maatschappelijke opvang 2016 en 2017 20 januari 2016 Gemeente Leiden/Mw. Ouwerkerk 
3b Opnieuw agenderen rapport Expertteam  17 februari 2016 TWO 
3c Updaten overzicht externe bestuurlijke overleggen 17 februari 2016 Holland Rijnland/H. Gorter 
6a Inplannen extra PHO Maatschappij  Afgehandeld Holland Rijnland/H. Gorter 
 PHO 16 december 2015   
4 Uitwerken voorstel lokale input Sociale Kaart ? Gemeente Leiden/Dhr. Bruna 
10 Rapportage + bijbehorende analyse Q3 Jeugdhulp Afgehandeld TWO/dhr. Grob 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het PHO Maatschappij van Holland Rijnland van 17 februari 2016, 
 
 
 

 de secretaris,  de voorzitter, 
 
                                                             H. Gorter                                                                          R.A. van Gelderen 


