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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
 

Portefeuillehouderoverleg Maatschappij 23 september 2015 
    

   Gemeente  Naam     Gemeente  Naam 
 

Aanwezig:    
Leiden   mw. R. van Gelderen (voorzitter) Teylingen  dhr. A. van Kempen  
Alphen aan den Rijn dhr. H. de Jager   Noordwijk  mw.  M.J. Fles  

   Kaag & Braassem dhr. F. Schoonderwoerd            Leiderdorp            mw. M. van der Eng 
   Kaag & Braassem       dhr. Hoek    Zoeterwoude             mw. L. Bloemen 
   Katwijk   dhr. G. Mostert   Leiden   Dhr. T. Bruna 

Leiderdorp  dhr. J. Gardeniers    
   Lisse   dhr. A.D. de Roon   Leiden   Mw. A. Van Zeijl  
   Nieuwkoop  mw. A. Pietersen   Holland Rijnland  mw. A. Noordhuis 

Noordwijkerhout dhr. F. Roelfsema    Holland Rijnland dhr. P. Grob  
   Oegstgeest  dhr. J. Roeffen    Holland Rijnland dhr. P. Duijvensz 
           Coöperatie in opr dhr. G.Hoogland 
           Coöperatie in opr. Mw. G. ten Brinke 
           MareGgroep  Dhr. R. Knoop 
           GGD ZHN  Dhr. J. Brinks 
            
 
  
               
Nr. Agendapunt Advies Besluit 
01 Opening en vaststelling 

agenda 
Agenda vaststellen Agendapunt 08 aanbod MBO-onderwijs wordt doorgeschoven naar een 

volgend overleg ivm afwezigheid dhr. Gotink. 
In het vertrouwelijk deel komt aan de orde: 

1. Contractering JGT’s 
2. Inbreng vanuit gemeente Oegstgeest 

 
 

02 Verslag vergadering 
PHO Sociale Agenda 15 
juli  

Verslag vaststellen Dhr de Roon: Bij educatie staan een aantal punten genoemd, die praktisch 
uitgezocht dienen te worden. Dit gaat o.a. Over mogelijkheid taalhuis te 
financieren uit educatiemiddelen. Dhr Duijvensz geeft aan, dat mw. van 
Breda i.s.m. Stichting Lezen en schrijven dit uitzoekt. 
 
Verslag 15 juli is akkoord 
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03 Mededelingen 
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 september is bijeenkomst geweest over inkoop jeugdhulp 2016. In het 
Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van 1 oktober wordt teruggekeken op 
deze bijeenkomst. 
14 oktober komt inkoop jeugdhulp 2016 op agenda pho. 

 Dhr Roelfsema: raad Hillegom wil betrokken worden bij inkoop 
jeugdhulp. In een motie zijn raadsbreed zorgen uitgesproken. 
Voorzitter; goed de raden te informeren. TWO kan betrokken raad 
rechtstreeks informeren. In Hillegom zal mw. Goedhart toelichting 
verzorgen. Belangrijk dat raden meegaan in uitgangspunten 
inkoopproces. 

 Mw Bloemen: twee onderwerpen groslijst worden doorgeschoven 
naar 14 oktober. Is er dan voldoende vergadertijd. Voorzitter; tijd 
is voldoende. 

 Dhr Hoek, wat is status van ingezonden stuk e, gewijzigde uitvraag 
JGT’s Wat is relatie met agendapunt 4. 

          Dhr Grob: notitie is informerend. Uitnodiging om input te leveren  
op beleid dat we al hebben.  

 Dhr Grob stand van zaken na bijeenkomst 3 september. Doorgaan 
met regionale samenwerking na 2017, niet alleen beleidsmatig, 
ook operationeel. Dit is mijn bila met u allen. Lastig actualiteit 
vaak basis van de planning. Bezig met voorbereiding afrekening. 
Basis zijn afspraken in de DVO’s.  Overleg met accountants en 
financiële medewerkers gemeenten vindt plaats in oktober. Komt 
ook voorlichting naar accountants. Spannend of zorgaanbieders de 
gevraagde financiële verantwoording kunnen leveren. 

           Dhr Mostert: goed als na gesprek accountants alle gemeenten een   
           gelijkluidende brief ontvangen. Deze brief kan naar raden. 
           Voorzitter: goed voorstel 

 Dhr. Grob; voor contractering 2016 TWO volop in bespreking met 
aanbieders. Bezuiniging wordt gehaald. Pho krijgt voorstel hoe 
bezuinigingen ingevuld gaan worden. 

 Mw Bloemen: lijst ingevuld om bij gesprekken met aanbieders te 
zijn. Hoe staat het hiermee. Dhr. Grob: in november gesprekken 
met aanbieders over kwartaal 3. Gesprek over inhoud in relatie tot 
financiën. Dhr Grob zegt toe, dat leden pho worden benaderd. 
 

 
04 Rapportage Jeugd-en 

Gezinsteams Holland 
Rijnland januari t/m 

Voorstel: 
Kennisnemen van de rapportage 
en de vervolgstappen  

Bij dit agendapunt zijn dhr. Hoogland en mw. Ten Brinke van de 
coöperatie in oprichting aanwezig om vragen te beantwoorden. 
Dhr grob: 
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april 2015     Dit is eerste rapportage, klanttevredenheid is hier nog niet in 
meegenomen. Volgende rapportage maken we hier een begin mee. 

Mw. Pietersen 
 Doorlooptijd voor rapportage verkorten, het is nu september 
 Behoefte te weten, waar we nu precies staan. 

Dhr de Roon 
 Kan rapportage niet parallel aan AO jeugd en pho Maatschappij 

aangeleverd worden. 
Dhr. Hoek 

 Mist bepaalde elementen, hoe gaat het nu met kwartiermaker voor 
de coöperatie 

 In kaag en Braassem meer beschikkingen, omdat Kaag en 
Braassem met een integraal intaketeam werkt. 

 Werkt gebruiksonvriendelijk format geen eigen dossiervorming in 
de hand. 

 In februari heeft zich in mijn gemeente incident voorgedaan. We 
doen hier ook een eigen onderzoek. Procesonderzoek in concept 
gereed. Bij definitieve versie, bereid te delen. 

 Leidt werkdruk niet tot verminderde inzet voor scholing en 
doorontwikkeling. 

Dhr van Kempen 
 Beeld rapportage roept herkenning op 
 Na april is er veel gebeurd 
 In Teylingen probeert team slag te maken van kwantiteit naar 

kwaliteit. Dit mis ik in de aandachtspunten. 
Dhr Roeffen 

 Vraag, wat is er inhoudelijk bereikt 
Mw. Bloemen 

 In mei al een notitie gezien, dat de basis is voor dit stuk. 
 Vraag aandacht voor kostenbewustzijn medewerkers 
 Vraag wat de jeugd-en gezinsteams nog nodig hebben van de 

gemeente 
Dhr Hoogland 

 Teams zijn na 1 januari gelijk in het diepe gegooid zonder goede 
kennismaking 

 ICT blijft aandachtspunt. Vraag is of Plusplan goed vehikel is. 
Plusplan vraagt 1 gezin-1 plan. Niet voor alle vragen is 1 gezin 1-
plan nodig. 

 Op scholing wordt ingezet. Teams vragen zelf oom scholing. Hier 
ben ik blij mee. 
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 Handelingsverlegenheid van teams komt voor.  
 Bezig met directeeur te zoeken voor coöperatie. Input voor profiel 

haal ik ook op bij jullie. 
 Ziektevervanging gaat niet zo maar. Medewerkers zijn gekoppeld 

aan bepaalde klanten. Wisseling van medewerkers levert ook 
lastigheden op. Bij langer durende ziekte wordt vervanging 
ingezet. 

 Aan kostenbewustzijn wordt gewerkt. 
 De vraag wat we nodig hebben van de gemeenten neem ik mee 

terug naar raden van bestuur en leden van de teams. 
Dhr Mostert 

 Niet teveel hameren op kosten. Als regio zijn we goed bezig.  
 

05 Kwartaalrapportage Q2 
Inkoop jeugdhulp 2015 
 

Voorstel: 
Kennis nemen van de 
hoofdpunten van de 
kwartaalrapportage Q2 
 
 

 

Dhr Grob licht toe: 
 Rapportage Q2 is er in concept. 
 Verwijzingen gaan meer via JGT dan via huisarts 
 Effect op verminderde inzet gespecialiseerde zorg zien we nog niet 
 Scherpe daling plaatsing in gesloten jeugdhulp. Dit loopt niet 

parallel met financiële daling 
 Aantal jeugdigen met jeugdbeschermingsmaatregel is afgenomen. 
 Forse stijging veilig thuis. 
 Budgettair is nu 47% totale jaarbudget besteed. Druk op budget 

neemt toe. In Q3 gaan we zien waar onderbesteding is. 
 Budgetplafons bij aanbieders die het niet nodig hebben, verlagen. 

 
Mw Bloemen 

 Hoe staat het met PGB verplichtingen 
Dhr Grob 

 Gebruik PGB niet scherp. Verwacht overschrijding van het budget 
 Uitvraag bij gemeenten in kwartaalrapportage 

 
  

06 Informatiemanagement 
jeugdhulp  

1In te stemmen met de opdracht 
aan een nieuwe Werkgroep 
Informatiemanagement 
Jeugdhulp 

2 De kosten voor het trekke 
schap van deze werkgroep 
geraamd € 24.000 te dekken 

Dhr Grob 
 Informatiemanagement jeugdhulp heeft duidelijke link met JGT’s 
 Trekkerschap werkgroep kost meer dan 40 uur. Afspraak is dat 

gemeente die trekker levert, vergoeding krijgt. Als trekker is een 
medewerker van de gemeente Kaag en Braassem in beeld. 

 Oproep aan gemeenten om medewerkers voor werkgroep te 
leveren. 

Dhr Roeffen 
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uit de post Regionale 
Uitvoering Onvoorzien  

 

 Hebben wij informatievoorziening voldoende in de hand. Er is 
sprake van verschillende leveranciers. 

Dhr Grob 
 Resultaten werkgroep moet voldoende sturing gaan geven. 

 
Besluit 
PHO is akkoord met voorstel 
 

07 Dienstverlenings-
overeenkomst 
Gemeenten Holland 
Rijnland  
 

 Mw van Gelderen 
 Onderwerp komt 14 oktober terug. 

Mw Bloemen 
 Ontgaat de noodzaak deze overeenkomst vast te stellen. 

 
Besluit 
Pho is akkoord met voorstel 
 

08 Aanbod MBO onderwijs 
 

 Agendapunt wordt doorgeschoven naar volgend pho. 

09 
 
 
 
 

Regionaal plan SW 
bedrijven 

Inhoudelijke gedachtewisseling 
Plan SW sector Holland Rijnland 

Dhr. Mostert 
 Dit plan is niet goed gecommuniceerd met ambtenaren 

Dhr Gardeniers 
 Vraag naar verbinding met werkbedrijf 

Dhr. van Kempen 
 Open blijft waar het het bestaande kan versterken 
 Samenvatting wat moeilijk te volgen, wat leggen gemeenten in en 

wat is de subsidie van het Rijk 
 Kunnen er nog verdere kosten komen. 

Mw Damen 
 Het plan had beter afgestemd kunnen worden. Indieningstijd was 

heel kort en plan moest in vakantieperiode ingediend worden. 
 In uitwerking zorgen dat het goed aansluit op werkbedrijf. 
 Plan nu bij Cedris ingediend. Cedris dient plan bij Ministerie SZW 

in. 
 Staatssecretaris komt as maandag 28 september naar Leiden. Ik 

stel doelgroepbepaling voor garantiebanen aan de orde en nu 100 
miljoen extra vor beschut werk. We krijgen incidenteel geld voor 
een structureel probleem. 

Dhr Knoop (MareGroep) 
 Plan richt zich op drie onderwerpen 

1. Uitplaatsing SW medewerkers Hierbij kan meer gebruik 
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gemaakt worden van sociale media. Voorbeeld web match 
2. Expertise vergroting stafmedewerkers, aansluiting bij VSO 

scholen. Opleiden van extra jobcoaches. Opleiding 
arbeidsdeskundigen. 

3. Inzet infrastructuur SW, ontwikkeling publiek-private 
samenwerking, bijvoorbeeld Post.nl. Ontwikkeling 
instrumenten als payrolling en detachering. 

 Middelen mogen niet ingezet worden voor dekking van reguliere 
tekorten. 

 Uitgangspunt is dat de projecten voor dit geld worden uitgevoerd. 
 Plan is door SW sector opgezet, omdat middelen specifiek aan SW 

sector toegekend zijn. 
 FNV is uit toetsingscommissie gestapt, omdat plannen teveel 

gericht zijn op krimp van de SW sector. Plan Holland Rijnland zet 
niet in op krimp maar op ontwikkeling  
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Invulling korting 
decentralisatie uitkering 
Vrouwenopvang 
 

Voorstel: 
1. De gemeenteraad van Leiden 

te adviseren om de 
onderbesteding van de DU VO 
van 2015 en 2016 te 
bestemmen voor 
vrouwenopvang en de aanpak 
van huiselijk geweld en deze 
middelen in te zetten om de 
korting op de DU VO vanaf 
2017 op te vangen; 

2. Gemeenten in ZHN 
onderschrijven het belang om 
in de komende jaren blijvend 
stevig in te zetten op de 
aanpak huiselijk geweld op 
basis van regionaal 
geformuleerd beleid. Zij 
spreken de intentie uit om in 
de toekomst bij te dragen aan 
de aanpak van huiselijk 
geweld, als dat voor een 
effectieve aanpak 
noodzakelijk is en voor zover 

Mw. Van Zeijl (gemeente Leiden) 
 Voorstel is n.a.v. opmerkingen vorig pho aangepast. Formulering is 

nu dat pho zich in principe uitspreekt voor voortzetting financiering 
vanaf 2017 en hierin alle veranderingen betrekt. 

 Er is geen wachtlijst voor vrouwenopvang. Er zijn hier landelijke 
afspraken over gemaakt. 

 Onderbesteding is ontstaan doordat het Rijk ruim heeft 
gebudgetteerd. Gemeenteraad leiden heeft onderbesteding 
geoormerkt. 

 
Besluit pho 
Pho is akkoord met voorstel. 
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de DU VO te kort schiet om in 
deze kosten te voorzien. De 
intentie is om daarbij uit te 
gaan van het 
solidariteitsprincipe; 

3. Medio 2017, of eerder indien 
ontwikkelingen dit 
noodzakelijk maken, wordt 
een uitgewerkt voorstel voor  
financiering van de aanpak 
van huiselijk geweld voor 
besluitvorming aan 
gemeenten voorgelegd. 
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Uitgangspunten Sociale 
kaart 

Voorstel: 
In te stemmen met de 
uitgangspunten voor een nieuwe 
sociale kaart, te weten: 

1. Regiogemeenten schaffen 
gezamenlijk een licentie aan 
en beheren of financieren 
samen het gebruik van de 
database SoCard IV; 

2. De inrichting van een 
portal/website en de daarbij 
behorende functionaliteiten 
aan afzonderlijke gemeenten 
(of in een groep) te laten 
maar deze wel te relateren 
aan de ontwikkeling van een 
digitaal preventie-loket dat 
regio breed vanuit Jeugd 
wordt opgezet. 

3. Na te gaan of het huidige 
contract met leverancier voor 
het beheer en onderhoud van 
de database SoCard IV kan 
worden verlengd of dat één 
van de gemeenten, die op dit 

Mw Fles 
 Bollengemeenten zijn niet akkoord. Bollengemeenten hebben eigen 

traject. 
Dhr Schoonderwoerd 

 Kaag en Braassem is akkoord. Wel op een later moment 
ontwikkelslag nodig. 

Dhr Gardeniers 
 Leiderdorp is akkoord, wel nagaan hoe we dit op een effectieve en 

efficiënte manier kunnen organiseren. 
Dhr Mostert 

 Katwijk is akkoord. 
Mw. Bloemen 

 Gemeente Zoeterwoude heeft nog gen standpunt bepaald. 
Dhr Brinks (GGD) 

 Niet meedoen Bollenstreekgementen technisch geen probleem. 
 Aandachtspunt is dat database sociale kaart ook wordt gebruikt 

voor regionale CJG website Hoe zitdat.info. Als gegevens 
Bollenstreek niet in database komen, heeft dat gevolgen voor 
hoezitdat.info 

 Gebruik sociale kaart moet beter. Website een jaar of acht geelden 
ontwikkeld. Manier van zoeken sluit niet aan bij hoe we dat nu 
gewend zijn 

 Heeft voorkeur gegevens beheer op één plaats neer te leggen. Zijn 
veel klachten over kwaliteit gegevens. Hier wordt aan gewerkt. 
Gegevens zijn einde van het jaar up to date 

Mw van Gelderen 
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onderdeel willen 
samenwerken, deze taak dit 
op zich kan nemen. 

4. Als slechts een deel van de 
gemeenten hieraan wil 
deelnemen, kunnen deze 
gemeenten besluiten om 
gezamenlijk dit beheer en de 
financiering te regelen. 

5. Inventariseren welke 
gemeenten gezamenlijk het 
beheer van SoCard IV willen 
financieren en organiseren.. 

 

 Wil Bollenstreek gemeenten in overweging geven toch mee te 
doen. De database wordt ook gebruikt voor CJG website. 

Mw Fles 
 Leg voorstel terug bij Bollengemeenten 

Dhr van der Eng 
 Betrek ook in voorstel, de website. Kom met een juist 

afwegingskader voor aanbieder. Mogelijk is een aanbesteding aan 
de orde. 

Mw van Gelderen 
 Volgend pho komt voorstel. 

 
Besluit 
Pho is akkoord met uitgangspunten sociale kaart, waarbij Bollengementen 
nagaan of zij meegaan in ontwikkeling 
 
 
 
 

 
 
Actielijst 

 23 september  Wanneer Wie 
1 Aanbod MBO-onderwijs in de regio: verplaatsen naar 14/10.  

Toevoegen: stand van zaken prioritaire sectoren zorg en techniek 
PHO 14 okt Dhr. De Lorme van 

Rossem  
2 Uitzoeken financieren taalhuizen uit budget educatie  PHO 11 nov. Mw. Van Breda 
3 Voorstel Sociale kaart  PHO 11 nov Holland Rijnland/GGD 

Joost Bernsen  
 PHO 15 juli   
4 Opvang Binnenvest apart agenderen waarbij aangegeven wordt wat de 

centrumgemeente aanvullend doet op dit gebied. 
PHO 11 nov.  Mw. Wolters  

 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van het PHO Sociale agenda van Holland Rijnland van 15 juli 2015, 

 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 


