
 
CONCEPT BESLUITENLIJST EXTRA PHO MAATSCHAPPIJ D.D. 2 MAART 2016 

 
Aanwezig: 
Naam  Gemeente  Naam Gemeente  Naam Organisatie 
H. de Jager Alphen aan den Rijn J.W.M. Pietersen Nieuwkoop A. van Ginkel Holland Rijnland 
F.J. Roelfsema Hillegom M.J.C. Fles Noordwijk H. Gorter (verslag) Holland Rijnland 
H.P.M. Hoek Kaag en Braassem A. Gotink Noordwijkerhout T. Schavemaker Holland Rijnland 
I.G. Mostert Katwijk J.J.G.M. Roeffen Oegstgeest P. Grob TWO 
R.A. van Gelderen (voorzitter) Leiden A.L. van Kempen Teylingen
J.J.F.M. Gardeniers Leiderdorp E.G.E.M. Bloemen Zoeterwoude
A.D. de Roon Lisse  
 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

 Opening en vaststelling agenda Mw. van Gelderen heet iedereen welkom. Er is geen agenda, het doel van dit extra PHO is het bespreken van hoofd-
stuk 6 ‘Lokale inkoop’ van het concept Inkoopplan Jeugdhulp 2017.   
 

 Beknopte weergave van de be-
spreekpunten:   

 Vereveningsmodel:  
Het vereveningsmodel zoals dat hier beschreven staat geldt alleen voor de regeling tussen de regio en de gemeen-
ten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Voor de andere elf gemeenten komt in het najaar van 2016 een 
voorstel voor verevening. Door het aftoppen van de pieken en dalen hebben zowel de 11 als de 2 gemeenten de 
zekerheid dat ze niet teveel betalen. Zoeterwoude pleit voor het afrekenen van feitelijke kosten. Uitgangspunt blijft 
echter gezamenlijk inkopen, daarom wordt gekozen voor vervening over totaalbedrag.  

 
 Inspanningsverplichting ten aanzien van continuïteit van huidig personeel JGT’s:  
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Katwijk zou graag zien dat het ‘maximaal inspannen om zorg te dragen voor de continuïteit van het huidige perso-
neel van de JGT’s’ nader gedefinieerd wordt. Alphen aan den Rijn geeft aan dat, mocht dat nodig zijn, ze zich heftig 
willen inspannen om personeel van JGT’s ergens anders te kunnen plaatsen. Meer is niet mogelijk om in dit hoofd-
stuk vast te leggen omdat het resultaat van de lokale inkoop nog niet bekend is. Er is voor gekozen om  frictie niet 
mee te nemen in aanbestedingsverplichtingen. Verder is het aan Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Uitge-
sproken wordt dat er voldoende vertrouwen is dat Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hier aandacht aan 
zullen besteden.  
 

 Frictiekosten:  
Wanneer de coöperatie te maken krijgt met frictiekosten kunnen deze niet verhaald worden op de elf gemeenten 
vanwege de afzonderlijke contracten.  
 

 Verantwoording en rapportage:  
Nieuwkoop vraagt of we wat betreft verantwoording en rapportages doorgaan op de lijn zoals die er nu is? De uit-
vraag van informatie zal hetzelfde zijn, maar mogelijk zullen Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem het anders 
bewerken. Het zal wel mogelijk zijn om gegevens te vergelijken met de gegevens van de regio als geheel en de an-
dere elf gemeenten.  

 
 Bijdrage aan TWO/Gevolgen inzet TWO: 

Zoeterwoude en Katwijk vragen verduidelijking over bijdrage van Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem aan 
de TWO. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem blijven ongewijzigd aan de TWO bijdragen op basis van de-
zelfde afspraken daarover als de andere gemeenten  

 
 Zorgcontinuïteit:  

Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn zelf verantwoordelijk voor de zorgcontinuïteit van cliënten.  
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Overige aandachtspunten voor hoofdstuk 6:  
 Consequent taalgebruik en juiste terminologie.   
 Duidelijk benoemen dat we willen inzetten op versterken van de JGT’s en hoe we dat kunnen bereiken.  

 
Algemeen:  
 Samen opstellen plan voor crisiscommunicatie. Een keer agenderen bij PHO.  
 Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn blijven deel uitmaken van het regionale netwerk.  
 
Vervolgproces:  

- Op 16 maart 2016 ligt het Inkoopplan Jeugdhulp 2017 voor aan het PHO Maatschappij ter advisering aan de col-
leges.  

- Op 13 april ligt voorstel voor mandatering DB voor in PHO. Intussen wordt gewerkt aan een nieuwe dienstverle-
ningsovereenkomst.  

 

- Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem waarderen inzet van collega’s en TWO om dit zo te kunnen doen.  

07  Rondvraag en sluiting  

 
Actielijst 
  

 PHO 2 maart 2016   
 Verwerken opmerkingen 16 maart 2016 TWO/T. van der Zanden/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 Mei 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, 


