
 
BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 25 mei 2016 

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

 

    

 
Gasten:    

 

    

N. van Beest (Leiden), P. Blom (GGD HM), H. de Bruin (Oegstgeest), M. van Dijken (Alphen aan den Rijn), P. Minderhoud (Leiden), M. Ouwerkerk (gemeente Leiden),  
T. van der Zanden (TWO)  

    

 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Mw. van Gelderen heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder dhr. van Trigt, 
die als wethouder van Hillegom voor het eerst aanwezig is.  
 
 Afgesproken wordt dat de eventuele opheffing van het Regionaal Platform Ar-

beidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) een volgend PHO aan de orde komt.  
 Agendapunt 14, over een vertrouwelijk memo van de TWO, wordt in beslotenheid 

behandeld.   



 
Nr. Agendapunt Besluit 

02 Vaststelling verslag PHO Maatschappij 13 april 2016 Het verslag is vastgesteld.
 
Naar aanleiding van verslag:  

 Aan de gegevens van de Binnenvest wordt ambtelijk gewerkt, hoeft niet op-
nieuw in PHO besproken te worden. 

 Met betrekking tot ´Mandaat DB Holland Rijnland inkoop jeugdhulp 2017 t/m 
2019´ geeft mw. Bloemen aan dat het PHO onbewust heeft besloten om twee 
besluitsleutels te hanteren. Bij de één geldt een meerderheid van de helft plus 
één, bij de ander een twee derde meerderheid.  

 Afgesproken wordt dat ‘Veilig Thuis’ op de agenda komt als de RDOG een 
subsidieaanvraag indient. Voorwaarden en opdrachtgeverschap worden dan 
besproken.  

 

03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen 
a. Mededelingen 
b. Ingekomen stukken 
c. Externe bestuurlijk overleggen 

 

3a. Mededelingen: 
- Dhr. Gotink en dhr. de Jager hebben gesprek gehad met het College van Bestuur 

van het ID College, dit heeft o.a. heeft geleid tot een werkbezoek op 20 juni 2016 
aan ID College locatie Alphen aan den Rijn, Ambonstraat 1. Alle portefeuillehou-
ders zijn hiervoor uitgenodigd.  

 
De zorgcontinuïteit in de uitvoering van jeugdbescherming- en reclassering is niet 
altijd gewaarborgd. De VNG heeft dhr. Sprokkereef aangesteld om dit op te pakken. 
Op korte termijn zal er een gesprek plaatsvinden met dhr. Sprokkereef en een aantal 
wethouders. Afgesproken wordt dat er een datum gepland wordt en geïnventariseerd 
wordt welke twee of drie wethouders kunnen aanschuiven. 
 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

3c. Externe bestuurlijk overleggen: 
- Mw. Damen geeft een terugkoppeling van het bestuurlijk overleg regionaal ar-

beidsmarktbeleid. Hierin is besloten dat RPA in de huidige vorm opgeheven wordt. 
Vertegenwoordigers van de arbeidsmarktregio’s en de beheergemeente Alphen 
aan den Rijn overleggen hoe de taken van het RPA elders onder te brengen. Daar-
naast wordt onderzocht waarvoor de resterende middelen kunnen worden ingezet.  
 

- Mw. Bloemen geeft aan dat tijdens het OOGO Leidse Regio de afschaffing van de 
REA-topklas besproken is. Onderzocht wordt welk alternatieven er zijn. Hier wordt 
24 juni over gesproken. Dit onderwerp komt een volgend PHO op de agenda.  
 

04 Realisatie en verantwoording 2015 Jeugdhulp Holland Rijnland 
 
Voorstel:  

1. Kennis te nemen van de voorlopige Realisatie en verantwoording 
2015 Jeugdhulp Holland Rijnland’ inclusief Jaaroverzicht 2015 
Jeugdhulp Holland Rijnland en Kwartaalrapportage Q4 inkoop 
Jeugdhulp Holland Rijnland. 

 

Het PHO heeft kennisgenomen van de voorlopige ‘Realisatie en verantwoording 2015 
Jeugdhulp Holland Rijnland’ inclusief ‘Jaaroverzicht 2015 Jeugdhulp Holland Rijnland’ 
en ‘Kwartaalrapportage Q4 inkoop Jeugdhulp Holland Rijnland’.  
 
Complimenten en applaus voor iedereen die aan deze stukken gewerkt heeft.  
 
Tijdens de presentatie voor controllers op 24 mei jl. is de accountant ingegaan op zijn 
bevindingen. Hij heeft geen fouten geconstateerd. Hoewel de TWO wacht op een aan-
tal gegevens, is de resterende onzekerheid beperkt.  
 

Aandachtspunten:  
 Het verzoek om voortaan over ‘noodzakelijke hulp’ te spreken in plaats van 

‘strikt noodzakelijke hulp’; 
 Er is behoefte om de definitie van de term ‘passende zorg’ wat meer richting te 
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geven. Het hoeft geen strikte definitie te krijgen, maar meer duiding is wense-
lijk.  

 Er is behoefte aan kwantificering wachttijden en wachtlijsten. Voor Q1 van 2016 
is nu een uitvraag gedaan hiernaar. 

 In de bijschriften van een aantal tabellen missen de eenheden. Dhr. Grob geeft 
aan dat dit inmiddels aangepast is. 

 Dhr. Gardeniers geeft aan dat het totaalbedrag voor Leiderdorp niet overeen-
komt met de eindafrekening. Dhr. Grob neemt hierover contact op met Leider-
dorp. 

 

05 Opdrachtgeverschap jeugdhulp 2016 en 2017 
 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van: 

a. de Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017;  
b. het besluit van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland 

van 28 april jl.; 
c. het voorstel de huidige SLA onder de DVO Holland Rijnland 

SP71 te wijzigen als gevolg van de voorgenomen begro-
tingswijziging 2016;  

d. het voorstel een nieuwe SLA af te sluiten onder de DVO Hol-
land Rijnland SP71 voor 2017; 

e. de nieuwe naam voor de TWO: TWO Jeugdhulp; 
f. de route van besluitvorming. 

2. De colleges van burgemeester en wethouders te adviseren om op 

Het PHO heeft kennisgenomen van de punten genoemd onder punt 1 van het voor-
stel. Het PHO adviseert de colleges van burgemeester en wethouders om op basis 
van voorliggende Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017 in te stemmen 
met het wijzigen van de uitvoeringskosten 2016, binnen de begroting Jeugdhulp en 
met het vaststellen van de uitvoeringskosten 2017, binnen de begroting Jeugdhulp.  
 
Complimenten en applaus voor iedereen die aan deze stukken gewerkt heeft.  
 
Afgesproken wordt dat er namens dertien gemeenten een nieuwe dienstverlenings-
overeenkomst (DVO) afgesloten wordt met Servicepunt71 voor 2016 en 2017 in 
plaats van een Service Level Agreement af te sluiten onder de DVO van Holland Rijn-
land met Servicepunt71, zoals nu voorgesteld is.  

 
  Opmerkingen/wijzigingen:  

 Extra verwijzing naar bijlage 6 waarin de verdeling tussen kern- en flexmede-
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basis van voorliggende Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 
en 2017 in te stemmen met het:  

a. wijzigen van de uitvoeringskosten 2016, binnen de begroting 
Jeugdhulp; 

b. vaststellen van de uitvoeringskosten 2017, binnen de begro-
ting Jeugdhulp. 

 

werkers staat aangegeven. 
 Betere duiding van de voorwaarden die Holland Rijnland aan de detacheerder 

kan stellen.  
 Beter verklaren van de BTW-component in tabel op pagina 12.  
 Zoeterwoude merkt op dat de ontwikkelovereenkomsten die aangegaan wor-

den, in bijlage 2 niet beschreven staan bij de drie besluitvormingsroutes. Er 
staat nu beschreven dat het PHO Sociale Agenda het DB adviseert, niet bij ge-
wone meerderheid maar bij een gekwalificeerde meerderheid van twee derde, 
waarbij de stemmen worden gewogen naar rato van de jeugdhulpbudgetten. 
Volgens Zoeterwoude heeft het DB geen invloed op besluiten over de ontwik-
kelovereenkomsten en zou dan ook in de besluitvormingsroute opgenomen 
moeten worden dat in het geval van ontwikkelovereenkomsten een meerder-
heid van de helft plus één geldt. Dit wordt verwerkt in een noot, dhr. Grob stemt 
dit af met Zoeterwoude.  

 

06 Voortgang Inkoop Jeugdhulp Holland Rijnland 2017  
 
Voorstel:  
Kennisnemen van de laatste ontwikkelingen.   
 

Het PHO heeft kennisgenomen van de laatste ontwikkelingen van de Inkoop Jeugd-
hulp Holland Rijnland 2017.  
 
Dhr. van der Zanden geeft aan dat er drie overlegtafels met aanbieders hebben 
plaatsgevonden. Daarin is veel input opgehaald, ook van WMO-raden. De ontwikkel-
overeenkomst is 12 mei jl. ondertekend en nu gaat de tweede fase in, het opstellen 
van de resultaatovereenkomsten. Deze staan in het PHO van september op de agen-
da.  

   
Er wordt hard gewerkt om de verbinding tussen onderwijs en hulp een plek te geven 
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in de contracten. Het PHO vindt het van groot belang dat er een goede aansluiting is 
van het onderwijs op de jeugdhulp.  
 
Een volgend PHO komt het inkoopproces van Alphen aan den Rijn en Kaag en 
Braassem aan de orde om de ervaringen tot nu toe te delen. 
 

07 Cijfers voortijdig schoolverlater 2014-2015 
 
Voorstel:  
Kennis te nemen van de voorlopige cijfers 2014-2015 over voortijdig 
schoolverlaters uit RMC-regio Zuid-Holland Noord (alle gemeenten in 
Holland Rijnland minus Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop). 

 
 
 

Het PHO heeft kennisgenomen van de voorlopige cijfers van 2014-2015 over voortij-
dig schoolverlaters uit RMC-regio Zuid-Holland Noord.  
 
Dhr. Smakman licht de cijfers toe. In het middelbaar beroepsonderwijs zijn de cijfers 
teleurstellend. Het PHO vindt het belangrijk om de druk op de mbo-instellingen te ver-
groten om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Het is niet acceptabel dat zo-
veel jongeren ongekwalificeerd van school gaan.  
 
Het PHO wenst de informatievoorziening tussen de regiegroep vsv en het PHO te 
verbeteren. Verslagen van de regiegroep worden voortaan meegestuurd met de PHO-
stukken.  
 

08 Voortgang van de integrale crisisdienst 
Voorstel: 
De colleges te adviseren om: 

1. kennis te nemen van het implementatieplan, 
2. kennis te nemen van de taken van de lokale teams bij crisis bin-

nen kantooruren en deze taken binnen de eigen gemeente te 
borgen (zie: inrichting binnen kantooruren), 

Het PHO adviseert de colleges conform voorstel, met uitzondering van gemeente 
Voorschoten die nog bepaalt of zij meegaat in de integrale crisisdienst omdat zij mo-
menteel de diensten van het CIT Jeugd Haaglanden afneemt.  
 
Mw. Blom (GGD HM) en Mw. van Beest (Leiden) lichten de voortgang van de integra-
le crisisdienst toe.  
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3. voor een periode van 3 jaar gezamenlijk de volgende onderdelen 
van de integrale crisisdienst af te nemen: 

a. GGZ Kinderen en Jeugd van Rivierduinen- crisistaken 
b. CIT Jeugd van GGD HM: binnen en buiten kantooruren  
c. Bereikbaarheid buiten kantooruren van Kwadraad (BBK) 

4. Besluit voor te leggen aan het DB van de RDOG HM 
 

Aandachtspunten:  
 Het toevoegen van een moment van evaluatie; 
 Het is niet duidelijk waar de eindverantwoording ligt. Leiden stemt het proces 

van opdrachtgever-opdrachtnemer af met de RDOG. 
 Afstemming ‘aanpak verwarde personen’. Als besloten is bij wie de verant-

woording ligt, komt dit terug op de agenda. 
 

09  Bezwaarschrift Rivierduinen subsidieverlening inloop GGZ 1e helft 
2016 
Voorstel: 

Uitspraak in hoeverre de HR gemeenten bereid zijn om aan het be-
zwaar van Rivierduinen tegemoet te komen, waarbij de volgende op-
ties voorliggen: 
1.  U bent bereid geheel tegemoet te komen aan het bezwaarschrift 

door eenmalig  het verschil van € 80.200,- toe te kennen; 
2.  U bent bereid deels tegemoet te komen aan het verzoek tot 

maximaal € 300.000,-  (het subsidiebedrag van de tweede helft 
van 2015); 

3.  U bent niet bereid financieel tegemoet te komen aan het bezwaar 
van Rivierduinen.  

Het PHO besluit tot optie 3: De HR-gemeenten zijn niet bereid financieel tegemoet te 
komen aan het bezwaar van Rivierduinen.  

Dhr. de Bruin meldt het besluit aan Rivierduinen, daarna zal de commissie bezwaar-
schriften een uitspraak doen. Afgesproken wordt dat ook een bestuurlijk overleg ge-
pland wordt met Rivierduinen.  
 

10 Concept Beleidskader ‘Maatschappelijke zorg en Beschermd wo-
nen’  
Voorstel:  

1. kennis te nemen van het concept beleidskader “Maatschappelij-

Het PHO heeft kennisgenomen van het concept beleidskader ‘Maatschappelijke zorg 
en Beschermd wonen’ en de aandachtspunt en stemt in met het voorstel.  
 
Het PHO spreekt waardering uit voor de visie en het proces.  



 
Nr. Agendapunt Besluit 

ke zorg en Beschermd wonen” en daarmee van de ambitie om 
deze taken lokaal te gaan invullen, met daarbij de volgende aan-
dachtspunten: 
a) Voor de doelgroep Maatschappelijke zorg en Beschermd 

wonen is inclusie het doel: meedoen in de samenleving;  
b) De ondersteuning voor deze doelgroep is een breed gedra-

gen lokale verantwoordelijkheid; 
c) Lokaal ontwikkelt men een vraaggericht aanbod: laagdrem-

pelig, integraal en op maat, waardoor regionaal alleen een 
vangnet over blijft voor zeer specialistische of acute vormen 
van opvang; 

d) Lokaal zet men maximaal in op vroegsignalering en pre-
ventie;  

e) Eigen kracht en eigen regie, het zelfregisserend vermogen 
wordt zo goed mogelijk versterkt om herstel en uitstroom 
uit de opvang te bevorderen. 

2. de colleges van de gemeenten van Holland Rijnland positief te 
adviseren over het vrij geven voor inspraak van het concept be-
leidskader; 

3. de te verwachten (lokale) inspraakreacties op ambtelijk niveau 
gezamenlijk op te pakken met als doel in elke gemeente een ge-
lijkluidend beleidsplan vast te stellen. 

 

 
Aandachtspunten:  

 Het PHO heeft behoefte aan een financiële uitwerking per gemeente. Ook goed 
om aan te geven wat het huidige financiële kader is. Financieel kader staat nu in 
bijlage, wordt samenvattend opgenomen in de tekst.  

 Maatwerk, lokale, subregionale en regionale samenwerking graag uitwerken.  

 Duin- en Bollenstreek: oproep aan collega’s van wonen om voor ogen te blijven 
houden dat het om een kwetsbare groep mensen gaat. Graag aandacht voor in-
clusieve samenleving.  

 Oegstgeest: waardering voor de visie. We moeten ons wel realiseren dat er 
steeds meer gevraagd wordt van de samenleving.  

 Nieuwkoop: rol van de subregio is niet duidelijk. Behoefte aan handvatten hoe om 
te gaan met deze groep mensen en aan analyse en data. Goed om alvast lokale 
ervaringen te verzamelen. 

 Leiderdorp: acceptatie in de samenleving blijft een issue. Termijn opnemen in het 
stuk waarbinnen de ambitie gerealiseerd wordt, zorgt voor beter verwachtingsma-
nagement.  

 
 

 

11 Harmoniseren instrumenten werkgeversdienstverlening Holland 
Rijnland Het PHO adviseert de colleges akkoord te gaan met de punten a, b en c, met uitzon-
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Voorstel:  
1. De colleges te adviseren akkoord te gaan met: 

a. het inzetten van het instrument proefplaatsing voor alle 13 ge-
meenten van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland met de 
voorwaarde dat werkervaring opgedaan kan worden met be-
houd van uitkering in een toekomstige functie voor een periode 
van maximaal 2 mnd. 

b. het inzetten van het instrument  participatieplaats voor alle 13 
gemeenten van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland met de 
voorwaarde dat werkervaring (additioneel) opgedaan kan wor-
den met behoud van uitkering, bij een overeenkomst voor 
maximaal 2 jaar, met als doel doorstroming naar werk. 

c. het inzetten van het instrument opstapsubsidie voor alle 13 
gemeenten van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland voor 
het verkrijgen van een opstapsubsidie voor de werkgever. Er 
kan onder voorwaarden een bijdrage toegekend worden van 
maximaal 40% van het WML gedurende een periode van een 
jaar. Deze voorwaarden zijn: 
- subsidie is afhankelijk van individuele omstandigheden 

van de klant en binnen financiële kaders van de gemeen-
te. 

- bij een werkweek van 32 uur of meer (bij minder naar rato 
en met een minimum van 20 uren per week). 

- de werknemer ontvangt een arbeidscontract van minimaal 
6 maanden. 

- de werkgever moet de intentie hebben om de werknemer 

dering van gemeente Oegstgeest, die adviseert haar college in te stemmen met de 
punten a en c.  

  Mw. Damen licht toe dat met dit voorstel is ingestemd door het Werkbedrijf tijdens het 
Bestuurlijk Overleg Werk. De werkgevers hebben nadrukkelijk aangegeven dat uni-
forme regelgeving in de regio van groot belang is.  

Opmerkingen:  

 In een aantal gemeenten moet de verordening gewijzigd worden door de 
raad.  

 Oegstgeest: de participatieplaats gaat waarschijnlijk niet in verordening opge-
nomen worden. Oegstgeest wacht de ervaringen even af.  
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na beëindiging opstapsubsidie in dienst te nemen.  
 

12 Verdiepingsslag Uitvoeringsplan Educatie 2016 
Voorstel:  

1.  In te stemmen met het Uitvoeringsplan 2016 als uitwerking van het 
Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland en daarmee in te 
stemmen met de verdeling van de vrij (d.w.z. niet bij de ROC's) te 
besteden middelen als volgt: 
a. €200.000 wordt ingezet bij Project JA+ voor taalonderwijs 

in het kader van re-integratie van uitkeringsgerechtigden, 
woonachtig in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeter-
woude; 

b. €200.000 wordt ingezet als subsidie voor de Taalhuizen; 
c. €200,000 wordt ingezet voor de inkoop van taalonderwijs 

voor uitkeringsgerechtigden die niet aan de taaleis voldoen 
en overige uitkeringsgerechtigden die een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt hebben als gevolg van onvoldoende be-
heersing van het Nederlands. Inwoners van gemeenten die 
niet door Project JA worden bediend hebben voorrang; 

d. Het resterende bedrag € 114,679 is beschikbaar voor pro-
jecten. 

2. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden te advi-
seren het uitvoeringsplan vast te stellen. 

Het PHO stemt in met de verdeling van de vrij te besteden middelen zoals genoemd 
onder punt 1 en adviseert het college van burgemeester en wethouders van Leiden 
het uitvoeringsplan vast te stellen.  

   
Het PHO heeft behoefte aan een evaluatiemoment. Eind 2017 wordt het uitvoerings-
plan voor de verantwoording geëvalueerd.   

 

13 Rondvraag Geen vragen.  



 
Actielijst 

 
 PHO 25 mei 2016   
06 Presentatie inkoop Jeugdhulp Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem Augustus 2016 Alphen aan den Rijn/Kaag en Braassem 
09 Bestuurlijk overleg inplannen met Rivierduinen  Juni/juli 2016 Gemeente Oegstgeest/ H. de Bruin 
  
 PHO 13 april 2016   
3a  Voorstel hoe om te gaan met topinkomens bij zorgaanbieders Juni 2016 TWO/P. Grob
03b Vervolg inschatting uren begeleiding na maatschappelijke opvang Afgehandeld Gemeente Leiden/S. Lekkerkerker
06 Veilig Thuis agenderen Juni 2016 Gemeente Leiden
  
 PHO 17 februari 2016   
06 Inventarisatie Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Afgehandeld Holland Rijnland/P. Duijvensz
07 Verdiepingsslag Uitvoeringsplan educatie 2016 en afmaken inventarisatie Afgehandeld Gemeente Leiden/P. Minderhout
09  Onderzoek beschermd wonen ‘licht verstandelijk beperkten 18-23 jaar’ 13 juli 2016 Gemeente Leiden/M. Ouwerkerk

 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland van 22 juni 2016. 
 

de secretaris,       de voorzitter, 
 

         H. Gorter                            R.A. van Gelderen  
 


