
 
CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ D.D. 16 MAART 2016 

 
Aanwezig: 
Naam  Gemeente  Naam Gemeente  Naam Organisatie 
H. de Jager Alphen aan den Rijn J.W.M. Pietersen Nieuwkoop I. de Bruyne Holland Rijnland 
A.E. Snuif Hillegom M.J.C. Fles Noordwijk A. van Ginkel Holland Rijnland 
H.P.M. Hoek Kaag en Braassem A. Gotink Noordwijkerhout H. Gorter (verslag) Holland Rijnland 
F.M. Schoonderwoerd Kaag en Braassem M.A. den Boer Oegstgeest P. Grob TWO 
I.G. Mostert Katwijk A.L. van Kempen Teylingen
R.A. van Gelderen (voorzitter) Leiden I.C.J. Nieuwenhuizen Voorschoten 
M.H. van der Eng Leiderdorp E.G.E.M. Bloemen Zoeterwoude
J.J.F.M. Gardeniers Leiderdorp C. den Ouden Zoeterwoude 
A.D. de Roon Lisse  
   
Gasten:     
E. Bellaart (Jeugdbescherming West), T. van der Zanden (TWO), M. Mostert (TWO) 
 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Mw. van Gelderen heet iedereen welkom. De agenda is vastgesteld.  
Mw. Snuif stelt zichzelf voor. Na het aftreden van dhr. Roelfsema neemt zij voorlopig 
zijn taken waar totdat er een nieuwe wethouder is aangesteld.  

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Maatschappij 17 februari 
2016 

Het verslag van 17 februari 2016 is vastgesteld. 
 
  



 
Nr. Agendapunt Besluit 

03 a. Mededelingen  
b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisne-
ming 
c. Terug-/vooruitblik externe bestuurlijk overleggen 

3a. Dhr. Grob geeft aan dat de gemeenten een mail van de TWO hebben ontvangen 
over de stand van zaken rond de PGB’s en het verzoek om een rapportage van het 
SVB te downloaden. Die rapportage geeft per gemeente een prognose van de PGB-
kosten 2015 op basis van een schattingsmodule die is gebaseerd op de gemeente-
declaraties over 2015 tot nu toe. De prognose van het SVB komt lager uit dan de 
prognose van TWO. Naar het zich laat aanzien is het gebruik aan PGB’s voor de re-
gio geprognosticeerd tot een bedrag van € 7,8 miljoen. Binnen de begroting Jeugd-
hulp 2015 is hiervoor een budget ter grootte van € 7,5 miljoen beschikbaar.  In een 
eerdere financiële prognose van de TWO is een bedrag genoemd van € 9,4 miljoen. 
 
3b. Dhr. van Kempen mist in het overzicht van externe bestuurlijk overleggen een 
deel van de overleggen waarbij bestuurders aanwezig zijn, zoals gesprekken met 
Jeugdbescherming West. Dhr. Grob geeft aan dat er voor PHO van 13 april een 
memo komt over aanwezigheid van bestuurders bij accountgesprekken en de be-
stuurlijke betrokkenheid.  
 
3c. Mw. van Gelderen geeft een terugkoppeling van het Bestuurlijk Overleg Huiselijk 
Geweld regio Hollands Midden op 3 maart jl. Door het landelijk rapport van de In-
specties is er veel media-aandacht voor Veilig Thuis, met name voor de wachtlijst 
van Veilig Thuis Hollands Midden. Er is heel hard gewerkt, er zijn in 2015 afgezet te-
gen 2014 50% meer zaken afgehandeld met minder mensen. Veilig Thuis is nu bezig
met het wegwerken van wachtlijsten (het betreft niet-acute gevallen). Er is behoefte 
aan landelijke en uniforme definitie van wachtlijst, die is er nu niet. Mw. van Gelderen
heeft dat bij inspectie neergelegd. Goed om dit onderwerp regelmatig terug te laten 
komen in PHO.  

 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

 

04 Jaarverslag 2015 Expertteam Jeugdhulp Holland Rijnland  
  Voorstel:  

- Kennis te nemen van het jaarverslag Expertteam Jeugdhulp 
2015; 

- Stellen van vragen naar aanleiding van het verslag.  
 

Het PHO heeft kennisgenomen van het jaarverslag Expertteam Jeugdhulp 2015.   
 
Mw. Bellaart van Jeugdbescherming West geeft een korte toelichting op het jaarver-
slag.  
 
Reacties:  
- Complimenten voor het jaarverslag. Het ontstaan van het Expertteam toont flexi-

biliteit en inzet bij aanbieders en TWO. 
- Naar aanleiding daarvan bespreken de gemeenten wie verantwoordelijk is voor 

het toeleiden naar niet-gecontracteerde hulp: het JGT of de TWO. Martin Mostert 
geeft aan dat het JGT vrij is in haar keuze binnen de gecontracteerde jeugdhulp. 
Over vragen over niet-gecontracteerde hulp wordt advies ingewonnen bij het ex-
pertteam. Gekeken wordt of een passend alternatief beschikbaar is binnen de 
regio. Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt, zodat voor iedereen de verant-
woordelijkheden duidelijk zijn. Met als aandachtspunt ‘hoe verkopen we nee’ bij 
het bieden van passende hulp als wel het opstellen van afspraken voor het ver-
rekenen van eventuele meerkosten ten opzichte van de kosten voor passende 
hulp 

- Graag in het volgende jaarverslag indien mogelijk trends benoemen.  
- Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem is aangeboden om ook in de toe-

komst gebruik te maken van het expertteam. Hun advies zal gericht worden aan 
die gemeenten en niet aan de TWO.  

- Positief dat onderwijs nu ook is aangesloten bij het expertteam. Afgesproken 
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wordt dat dit onderwerp in volgende verslagen meer gespecificeerd opgenomen 
wordt. 

- Graag aandacht voor kostenbewustzijn Jeugd en Gezinsteams. Tip om hierbij 
ook naar andere sectoren te kijken, zoals curatieve zorg.  

 

05   Inkoopplan Jeugdhulp 2017  
Voorstel: 
1. De colleges te adviseren om in te stemmen met het Inkoopplan 

Jeugdhulp 2017, waarin wordt voorgesteld: 
a. Om voor 11 gemeenten in de regio de ambulante jeugdhulp en 

jeugdhulp met verblijf volgens het model van bestuurlijk aanbe-
steden in te kopen voor een contractperiode van drie jaar; 

b. Om voor 13 gemeenten in de regio de jeugdhulp in het domein 
veiligheid via een onderhandse aanbestedingsprocedure met de 
huidig gecontracteerde gecertificeerde instellingen in te kopen 
voor een contractperiode van drie jaar; 

c. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem de 
mogelijkheid te bieden om op een later tijdstip aan te sluiten bij 
de regionale aanbesteding, mits dat haalbaar is binnen de lopen-
de procedure.  

 

Het PHO adviseert de colleges om in te stemmen met het Inkoopplan Jeugdhulp 
2017, met als toevoeging dat beslispunt b wordt gesplitst:  
- Om voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem de gesloten 

jeugdhulp, welke deel uitmaakt van de onder a genoemde jeugdhulp met verblijf, 
volgens het model bestuurlijk aanbesteden in te kopen voor een contractduur van 
drie jaar; 

- Om voor 13 gemeenten in de regio de uitvoering van maatregelen jeugdbescher-
ming en jeugdreclassering (het domein veiligheid) via een onderhandse aanbe-
stedingsprocedure met de huidig gecontracteerde gecertificeerde instellingen in te 
kopen voor een contractperiode van drie jaar; 

Daarnaast wordt social return on investment in het inkoopplan opgenomen als een 
van de inkoopvoorwaarden.  
 
Dhr. van der Zanden geeft een korte presentatie over het inkoopplan, zie bijlage.  
 
Aandachtspunten voor vervolgtraject:  
- Aandacht voor de verdere uitwerking van de solidariteit tussen de elf gemeenten, 

inclusief PGB’s.  
- Wanneer de coöperatie te maken krijgt met frictiekosten kunnen deze niet ver-

haald worden op de elf gemeenten. Het regionale contract staat los van een even-
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tueel contract dat Alphen aan den Rijn/Kaag en Braassem afsluiten met de coöpe-
ratie. 

- De vrijgevestigden zijn in onze regio redelijk goed georganiseerd en kennen een 
behoorlijk grote koepel. Een vertegenwoordiger van de koepelorganisatie 
ZPJeugd  wordt uitgenodigd voor de overlegtafels.  

- Op pagina 19 staat een ‘maximale’ bijdrage van Alphen aan den Rijn en Kaag en 
Braassem aan de regionale uitvoeringskosten. De feitelijke tijdsbesteding van de 
TWO aan beide gemeenten wordt geregistreerd. Alphen aan den Rijn bevestigt 
dat als uit de registratie blijkt dat meer inzet voor deze gemeenten nodig is, de 
gemeenten hierover opnieuw met elkaar in gesprek gaan.  

- Hillegom vraagt of de contracten ook voor één jaar met zicht op verlenging kunnen 
worden afgesloten. De andere gemeenten houden vast aan drie jaar vanwege de 
kosten van een aanbestedingstraject en om continuïteit te bieden aan de zorg-
aanbieders. Drie jaar geeft de zorgaanbieders ruimte om te werken aan de trans-
formatie. Daarnaast biedt juist bestuurlijk aanbesteden ruimte voor tussentijdse 
aanpassingen.  

- Bij de aanbesteding wordt ook gekeken naar de vraag die andere regio’s neerleg-
gen bij ‘onze’ jeugdhulpaanbieders. 

- De gemeenten willen niet bezuinigen op de JGT’s, maar deze juist robuuster ma-
ken. De begroting ligt nog niet vast. Nu al wordt gekeken hoe we de JGT’s kunnen 
versterken. Indien nodig kan hiervoor geschoven worden met budgetten, maar ook 
anders organiseren kan een optie zijn.  

 
Zo mogelijk is dhr. Gardeniers aanwezig bij de eerste overlegtafel op 12 april in Lei-
derdorp.  
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06 Doelgroepenvervoer 
 
 Voorstel:  

Het Dagelijks Bestuur te adviseren: 
1. De eindrapportage tweede fase onderzoek doelgroepenvervoer 

(concretisering maatregelen: effecten en haalbaarheid) vast te 
stellen. 

2. Per omgaande te starten met de aanbesteding van de Regiotaxi 
Holland Rijnland (regionaal).  

3. De aanbevelingen voortvloeiende uit het onderzoek over te ne-
men en deze verder op subregionaal niveau uit te werken.  

 

Het PHO geeft aan het voorstel als volgt te willen wijzigen: 
- beslispunt 1: Kennisnemen van de eindrapportage in plaats van vaststellen. 
- beslispunt 2: Toevoegen contractperiode van 2 jaar of 2 jaar met maximaal vier 

keer een verleningsoptie van een jaar.  
- beslispunt 3: Kennisnemen van de aanbevelingen in plaats van overnemen en 

toevoegen dat het PHO adviseert de aanbevelingen op subregionaal niveau uit te 
werken met gebruikmaking van de platformfunctie van Holland Rijnland.  
Toevoegen van een 4e punt: Op regionaal niveau starten met lobby richting pro-
vincie over mogelijke verlenging van de subsidiëring van de OV-ritten in de Re-
giotaxi evenals van de beheerskosten evenals over de rol van de Regio ten aan-
zien van de dunne lijnen in het OV. 

 
Mw. De Bruyne is aanwezig om een toelichting te geven op het onderzoek doelgroe-
penvervoer en het verdere proces. 
 
- De provincie Zuid-Holland gaat naar aanleiding van onderzoek dat zij uitvoeren 

in 2017 pilots doen waarbij doelgroepenvervoer wordt gecombineerd met dun-
ne/onrendabele lijnen in het openbaar vervoer (OV). Mw. Van Gelderen geeft 
aan dat de provincie sterk inzet op dikke lijnen. Dat kan gevolgen hebben voor 
bepaalde dunne lijnen in onze regio. Onderzocht wordt of de dunne lijnen door 
de regio in combinatie met doelgroepenvervoer aanbesteed moeten worden. In 
2017 begin 2018 moet duidelijk worden hoe met deze vorm van vervoer omge-
gaan wordt en of dit consequenties heeft voor de subsidie van de OV-ritten in de 
Regiotaxi.  
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Aandachtspunten voor vervolgtraject: 
 
- Lisse vraagt namens de wmo-adviesraden aandacht voor de aanmeldtijd. Ook 

ruimte voor bepalen hoogte van de eigen bijdrage. Het PHO wil nog een keer 
doorpraten over aanmeldtijden.  

- Er wordt een discussie gevoerd over de verlenging van de aanmeldtijden.  
- Zoeterwoude geeft aan graag ruimte te houden voor lokale initiatieven en nieu-

we zaken als spitstijden.  
- Graag aandacht voor termijnen van wmo-adviesraden.  
- Nieuwkoop spreekt de zorg uit dat als er weinig OV overblijft er een nieuwe 

doelgroep ontstaan van mbo’ers van 16 tot 18 jaar omdat ze niet naar school 
kunnen met OV.  

- Mw. de Bruyne antwoordt dat er bij het opstellen van het bestek duidelijkheid 
moet zijn over de vooraanmeldtijd. Afgesproken wordt dat als extra in het bestek 
wordt gevraagd het verschil in kosten aan te geven tussen een vooraanmeldtijd 
van 1 of 4 uur.  

 

07  Rondvraag en sluiting  Volgend PHO Maatschappij op 13 april 2016 is mw. van Gelderen afwezig, dhr. de 
Roon is vervangend voorzitter. 

 

 
  



 
Actielijst 
  

 PHO 16 maart 2016   
3b Memo over bestuurlijk accounthouderschap 13 april 2016 TWO/P. Grob
    
 PHO 17 februari 2016   
06 Inventarisatie Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 25 mei 2016 Holland Rijnland/P. Duijvensz 
07 Verdiepingsslag Uitvoeringsplan educatie 2016 en afmaken inventarisatie 25 mei 2016 Gemeente Leiden/P. Minderhout 
08 Inschatting uren begeleiding na maatschappelijke opvang 13 april 2016 Gemeente Leiden/S. Lekkerkerker 
09 Onderzoek beschermd wonen ‘licht verstandelijk beperkten 18-23 jaar’ Juni 2016 Gemeente Leiden/M. Ouwerkerk 
  
 PHO 16 december 2015   
4 Uitwerken voorstel lokale input Sociale Kaart 13 april 2016 Gemeente Leiden/Dhr. Bruna 

 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland van 13 april 2016. 
 

de secretaris,       de voorzitter, 


