
 

 

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 24 augustus 2016 
 

Aanwezig: 
Naam  Gemeente Naam Gemeente Naam Organisatie 
H. de Jager Alphen aan den Rijn A.D. de Roon Lisse   
F.Q.A. van Trigt Hillegom J.W.M. Pietersen Nieuwkoop I. de Bruyne (verslag) Holland Rijnland 
F.M. Schoonderwoerd Kaag en Braassem (tot 11.30) M.J.C. Fles Noordwijk A. van Ginkel Holland Rijnland 
H.P.M. Hoek Kaag en Braassem D.T.C. Salman Noordwijk (punt 1/2)   
K.J. van der Bent Katwijk (punt 1/2) A. Gotink Noordwijkerhout P. Grob TWO 
R.A. van Gelderen (voorzitter) Leiden I.C.J. Nieuwenhuizen Voorschoten (punt 1/2)   
M.H. van der Eng Leiderdorp A.L. van Kempen Teylingen   
J.J.F.M. Gardeniers Leiderdorp E.G.E.M. Bloemen Zoeterwoude   
  C. den Ouden Zoeterwoude (punt 1/2)   

 

    

 
Gasten:          

 

    

B. Scholten en T.C.J. Verhaar provincie Zuid-Holland, Winnie Valkhoff (TWO), Anja Krijnberg Alphen aan den Rijn en Judith van der Zwaan (Kaag en Braassem)  
     

 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda   Mw. van Gelderen heet iedereen van harte welkom. Afgesproken wordt de presentatie 
over inkoop Alphen aan den Rijn / Kaag en Braassem na het onderwerp doelgroepen-
vervoer te agenderen. De agenda wordt verder vastgesteld.  

02 Onderzoek doelgroepenvervoer / OV provincie Zuid-Holland en 
eventuele pilot   
Bas Scholten, projectleider provincie geeft een korte toelichting. Daarna 
vindt aan de hand van zijn toelichting en de stukken een discussie 

Bij dit agendapunt zijn tevens enkele portefeuillehouders Verkeer aangesloten.   
Van de toelichting op dit onderwerp is kennisgenomen. 
Aandachtspunten: 
- In het Bestuurlijk Overleg (BO) doelgroepenvervoer (provincie en twee regio’s uit 



 

 

Nr. Agendapunt Besluit 

plaats en kunnen gemeenten zich eventueel aanmelden voor het uit-
werken en houden van de pilot op het gebied van doelgroepenver-
voer/OV. 
 
 

het concessiegebied) wordt begin november besloten over de uit te voeren pilots. 
Uitvoering incl. evaluatie van de pilots voor besluitvorming over de concessie is 
krap maar haalbaar. 

- Gemeenten geven wensen voor pilots door aan Iris de Bruyne, Holland Rijnland. Zij 
kan ook helpen bij het formuleren van de pilots. 

- Er is nog geen zekerheid over de financiële middelen t.b.v. de uitvoering van de pi-
lots. De provincie heeft een positieve grondhouding waar het gaat om middelen ter 
beschikking te stellen. Hier worden verder in het BO nog afspraken over gemaakt. 

- Met de uitvoering van de pilots wordt rekening gehouden met looptijd van het nieu-
we contract voor de Regiotaxi Holland Rijnland. 

- Mocht er uit een pilot de behoefte naar voren komen voor een nieuwe (rendabele) 
OV-lijn dan zal dit binnen de totale concessie goed onderzocht moeten worden.  

- De wens wordt uitgesproken om gezamenlijk op te trekken in dit onderzoek. Daarbij 
wordt de provincie gevraagd voldoende zicht te houden op dat wat leeft in de regio 
en vooral ook in de subregio’s en het in kaart brengen van alle maatschappelijke 
kosten en baten van alle vormen van vervoer, bijvoorbeeld leerlingenvervoer. 

05 Presentatie inkoop Alphen aan den Rijn / Kaag en Braassem Anja Krijnberg geeft een presentatie op de inkoop jeugdhulp Alphen aan de Rijn en 
Kaag en Braassem. Van de toelichting is kennis genomen. De sheets zijn opgenomen 
als bijlage bij dit verslag.  
 
Het PHO vraagt aandacht voor: 
- de consequenties op de effectiviteit en efficiëntie van de Coöperatie JGT die we 

samen hebben opgericht. 
- de onderscheiden tenaamstelling / naamsbekendheid voor de door beide gemeen-

ten gecontracteerde partijen. 
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- de gemeentelijke  kosten (tijd en capaciteit) van de beide aanbestedingen. En 
vraagt hierover over enige tijd geïnformeerd te worden.  

03 Vaststelling verslag PHO Maatschappij 25 mei 2016   Het verslag is vastgesteld.  
N.a.v. Actielijst, onderwerp Veilig Thuis:  
- Veilig thuis: Brief t.a.v. wachtlijstproblematiek en brief t.b.v. deskundigheidsbevor-

dering zijn verstuurd.  
- Voorstel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap van Veilig Thuis: op 12 juli is 

hier een overleg over geweest. Voor het pho van november wordt een voorstel op-
gesteld.  

 
 

04 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleg-
gen  

a. Mededelingen 
b. Ingekomen stukken 
c. Externe bestuurlijk overleggen 
 

4a.  Mededelingen: 
- Op 4 juli heeft een Bestuurlijk overleg met Rivierduinen en de wethouders Leidse 

regio plaatsgevonden. Uit dit overleg is gekomen dat:  
 De wethouders zich in algemene zin kunnen vinden in de nieuwe koers voor de 

inloopfunctie 2e helft 2016 en 2017 zoals aangegeven in het voorstel van Ri-
vierduinen  

 Subsidiering inloopfunctie voor de tweede helft 2016 akkoord is, mits er duide-
lijk afspraken worden gemaakt over de voorwaarden (zoals aantallen bezoe-
kers, woonplaats, vergelijk locaties, wat werkt en wat niet  e.d.). Op grond 
daarvan zal de komende periode een richtinggevend voorstel voor de inloop-
functie  voor  2017 worden opgesteld en voorgelegd aan de wethouders Leidse 
regio. 

- Recent heeft een geslaagde informele overlegtafel over onder andere monitoring 
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Jeugd plaatsgevonden. 
- Mw. Fles heeft een werkbezoek gebracht aan ‘Veilig Thuis’.  

 
 4b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisgeving 

- De kwartaalrapportage Q1 Inkoop Jeugdhulp 2016 is eerder als concept bespro-
ken in het PHO. Aandachtspunten voor de volgende rapportage zijn pgb’s, huisart-
sen, waakvlam, analyse en aanbevelingen.   

06 Monitoring 
Een van de opgaven in de Werkagenda Jeugd is het doorontwikkelen 
van de monitoring en de rapportages, waarbij gezocht wordt naar de 
juiste balans tussen tellen en vertellen. Winnie Valkhoff (TWO) geeft 
een korte toelichting hoe monitoring vanaf 2017 kan bijdragen aan het 
sturen op de transformatie en het versterken van het contractmanage-
ment. Zij betrekt bij haar presentatie tevens het onderwerp bekostiging.
 
Voorstel: Kennisnemen van de toelichting.  

 

Het PHO neemt kennis van de toelichting. De sheets zijn opgenomen als bijlage bij dit 
verslag.   

 
Aandachtspunten: 
- Gestreefd wordt naar een zo simpel mogelijke bekostiging. De zorgaanbieders zijn 

positief over deze ontwikkeling. Een enkele zorgaanbieder heeft moeite met de 
nieuwe voorstellen. Er is onder meer sprake van verschillende uurtarieven. 

- De wijze van monitoring wordt verbeterd. De bedoeling is om ook uit gesprekken 
steeds meer informatie te halen en te verwerken.  

- In de kwartaalrapportages wordt meer informatie en analyse opgenomen.  
- Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf de beschikbare informatie 

ook duidelijk aan de gemeenteraden te communiceren. 

07 Budgetten Jeugdhulp 
De colleges / raden het navolgende te adviseren:   
1. Instemmen met het inzetten van de verhoging van de middelen van-
uit de meicirculaire 2016 (1.7 miljoen) voor het inkopen van extra regio-
nale jeugdhulp, dit vanuit de beleidslijn, vastgelegd in de DVO dat de 

Beslispunt 1 wordt aangepast. De opmerking dat dit gedeelte van het voorstel vastge-
legd zou zijn in het DVO komt te vervallen.  
Het PHO stemt in met het voorstel.   
 
Aandachtspunten:  



 

 

Nr. Agendapunt Besluit 

volledige middelen vanuit de integratie uitkering sociaal do-
mein/jeugdhulp ingezet worden in de begroting jeugdhulp.  
2. Instemmen met regionaal incidenteel 3 miljoen extra in 2016 ter be-
schikking stellen voor het  inkopen van extra regionale jeugdhulp. 2a: 
Inbreng vanuit de gemeenten naar rato jeugdhulpbudget meicirculaire 
2016.  
3. Instemmen met het regionaal instellen van een Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp Holland Rijnland van totaal 7 miljoen om de transformatie te 
stimuleren.  

3a: Vulling van het fonds volgens de systematiek 1 mln (2016), 3 
mln (2017), 2 mln (2018), 1 mln (2019).  
3b: Inbreng vanuit de gemeenten naar rato jeugdhulpbudget. Voor 
inbreng 2016 en 2017 geldt de meicirculaire 2016 als definitief. De 
fondsbijdragen 2018 en 2019 zullen respectievelijk op basis van de 
meicirculaire 2017 en 2018 definitief worden vastgesteld. Voor Al-
phen aan den Rijn en Kaag en Braassem wordt alleen het jeugd-
hulpbudget meegenomen dat regionaal wordt ingezet.  

4. Instemmen met de definitieve regionale programmabegroting Jeugd-
hulp 2016 Holland Rijnland en de definitieve bijdrage van de eigen ge-
meente (aparte bijlage).  

4a. Kennis te nemen van de detailbegroting 2016 en de verdeling 
naar gemeenten.  

- Leiderdorp geeft namens Oegstgeest aan dat ‘in het college het gesprek wordt ge-
voerd over het automatisch doorstorten van de rijksbudgetten voor jeugd naar Hol-
land Rijnland. In de annotatie nu staat dat dit de beleidslijn is, maar we zijn daar 
iets voorzichtiger mee geworden door inzichten in de loop van vandaag. Zeker om-
dat er anders toch een schot ontstaat terwijl ontschotting de bedoeling was. Als col-
lege hebben we daar echter nog geen uitgesproken standpunt daarover.’ 

- Aandacht is er voor de positie vanaf 2017 van Alphen aan den Rijn en Kaag en 
Braassem. Ook deze gemeenten willen in het belang van de jeugdigen in Holland 
Rijnland bijdragen, mits aan voorwaarden wordt voldaan van feitelijke onderbou-
wing en voorkoming dubbeling/onnodige overloop met het oog op 1 januari 2017 
(de eigen inkoop door beide gemeenten). Dit geldt in eerste instantie voor de bij-
drage t.b.v. het wegwerken van wachtlijsten en voorkomen van een cliëntenstops. 
Op basis van concrete plannen wordt na behandeling in het PHO in regioverband 
geïnvesteerd in extra trajecten jeugdhulp. Dit betekent dat deze extra in gang ge-
zette hulp (gelijk de reguliere jeugdhulp) tot 1 januari mede door beide gemeenten 
wordt gefinancierd. Bij de afrekening 2016 vindt de verrekening plaats van de mid-
delen die in dat verband ingezet zijn. Dit geldt ook voor de extra middelen uit de 
meicirculaire. De gemeenten Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem zullen even-
eens overgaan tot voorfinancieren indien dit nodig is voor de uitvoering van de 
plannen. Voor wat betreft de bijdrage aan het transformatiefonds geldt dat beide 
gemeenten vanaf 1 januari zelf middelen inzetten voor de transformatie. Projecten 
in het kader van dit fonds worden expliciet getoetst aan het belang van beide ge-
meenten aangezien zij zelf al middelen voor transformatie inzetten op de onderde-
len van de jeugdhulp die de gemeenten vanaf 1 januari 2017 zelf inkopen. Op basis 
van het belang van projecten voor beide gemeenten in 2016 vindt medefinanciering 
van projecten plaats tot 1-1-2017. De TWO en de genoemde gemeenten zullen na-
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dere afspraken maken over de uitwerking van een en ander. Kaag en Braassem 
verwacht dat het voor deze gemeente te reserveren bedrag voor PGB’s veel lager 
uitvalt dan geraamd. De geleverde gegevens bevatten ook WMO-informatie.  

- Het PHO ziet bij voorkeur dat de financiële middelen voor extra transformatie bij de 
JGT’s aan de Coöporatie beschikbaar worden gesteld i.p.v. individuele zorgaanbie-
ders.  

 

08 Rondvraag en sluiting  Het PHO vraagt om voor de volgende vergadering te kijken naar de problematiek inza-
ke de overstap naar het vervolgonderwijs. Deze stap is nu te groot. Xandra van Ginkel 
zet de vraag uit bij RBL. 

 
Actielijst 
 PHO 24 augustus 2016   
08 Vraag over inzicht in overstap naar vervolgonderwijs uitzetten September 2016 Holland Rijnland / Xandra van Ginkel 
    
 PHO 22 juni 2016   
07  Brief opstellen wachtlijstproblematiek Veilig Thuis  Afgehandeld Gemeente Leiden / A. van Zeijl  
07  Voorstel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Veilig Thuis November 2016 Gemeente Leiden  
07 Brief opstellen deskundigheidsbevordering Signs of Safety Afgehandeld Gemeente Leiden / A. van Zeijl  
    
 PHO 25 mei 2016   
06 Presentatie inkoop Jeugdhulp Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem Afgehandeld Alphen aan den Rijn/Kaag en Braassem 
09 Bestuurlijk overleg inplannen met Rivierduinen  Afgehandeld Gemeente Oegstgeest/ H. de Bruin 
    
 PHO 13 april 2016   



 

 

3a  Voorstel hoe om te gaan met topinkomens bij zorgaanbieders September 2016 TWO/P. Grob 
 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland van 28 september 2016. 
 

de secretaris,       de voorzitter, 
 

I. de Bruyne                      R.A. van Gelderen  


