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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
 

Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 20 mei 2015 
    

    
    

   Gemeente  Naam     Gemeente  Naam 
 
Aanwezig:   Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Oegstgeest  J.J.G.M. Roeffen 
   Alphen aan den Rijn W.J. Stegeman   Teylingen  A.L. van Kempen 

Hillegom  A.E. Snuif     Voorschoten  I.C.J. Nieuwenhuizen 
Katwijk   I.G. Mostert    Zoeterwoude  E.G.E.M. Bloemen     

   Kaag en Braassem H.P.M. Hoek    Holland Rijnland A. Noordhuis        
Kaag en Braassem  F.M. Schoonderwoerd (va 11:00)    P. Duijvensz 
Leiderdorp  J. Gardeniers       I. van Breda (tot 10:30) 
Lisse   A.D. de Roon       A. van Ginkel (verslag) 
Nieuwkoop  J.W.M. Pietersen      M. Goedhart (TWO) 
Noordwijk  M.J.C. Fles       N. van Beest (gemeente Leiden) 
Noordwijkerhout A. Gotink    Gasten   H. van der Poel, Cultuureducatiegroep 
           W. van der Broek, Parkvilla 
       
                

Nr. Agendapunt Advies Besluit 
01 Opening en vaststelling 

agenda 
 Mw. van Gelderen heet iedereen hartelijk welkom. Er is een afmelding 

van dhr. de Jager. Dhr. Schoonderwoerd en mw. Damen sluiten later 
aan.  
 
Het agendapunt ‘intervisie crisis en calamiteiten’ wordt vertrouwelijk 
behandeld.  

02 Cultuureducatie met 
Kwaliteit 

Kennis te nemen van de presentatie De regio werkt al sinds 2006 samen op het gebied van cultuur. Eerst via 
het provinciaal Actieprogramma Cultuurbereik, daarna via de Regionale 
Agenda Samenleving (RAS). De rijksregeling Cultuureducatie met 
kwaliteit heeft de RAS opgevolgd. Deze regeling wordt in de Duin- en 
Bollenstreek en de Leidse regio uitgevoerd door de Cultuureducatiegroep 
en in de Rijnstreek door Parkvilla. Hans van der Poel 
(Cultuureducatiegroep) en Willem van der Broek (Parkvilla) geven beide 
een presentatie over de aanpak in hun subregio, zie bijlage. Voor prezi 
zie https://prezi.com/gco3xcos9s9m/presentatie-cultuureducatiegroep. 
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Doel is cultuureducatie in het basisonderwijs op een hoger plan te tillen 
en bij culturele instellingen meer aandacht voor educatie te realiseren. 
Subsidies lopen meestal via de provincies, behalve in Zuid-Holland waar 
de provincie geen rol ziet voor zichzelf op dit vlak. Bijzonder in deze 
regio is de aansluiting bij lokaal erfgoed. Huidige subsidie loopt nog 1,5 
jaar. Volgend jaar nieuwe aanvraag mogelijk. Elke gemeente geeft op 
haar manier invulling aan haar rol op het gebied van cultuur en de 
samenwerking met scholen.   
 
Naast basisonderwijs is ook aandacht voor andere scholen, zoals de 
pabo en het (v)mbo, dit is echter een nog veel lastigere doelgroep die 
veel tijd vraagt.  Iedereen is van harte welkom om vanmiddag naar de 
cultuurdag in Alphen te komen.   
 

03 Vaststelling verslag 
vergadering PHO Sociale 
Agenda 1 april 2015 

Verslag vaststellen Akkoord.  
 
Aanvulling: M.J.C. Fles was aanwezig.  
Mw. Bloemen vraagt naar de stand van zaken rond de BTW-kwestie en 
de discussie hierover met de belastingdienst. Hierover is nog geen 
uitsluitsel.  
 

04 a. Mededelingen/ 
ingekomen stukken 

  

 b. Ingekomen stukken, 
uitgaande brieven en 
stukken ter 
kennisneming  

 

 - Naar aanleiding van de Nieuwsbrief regiotaxi wordt gevraagd naar de 
vermindering van kosten in de eerste kwartaal. Aangenomen wordt 
dat dit komt door de hogere kosten. Mw. Pietersen geeft aan dat 
Nieuwkoop onterecht door intramurale gebruik werd gemaakt van de 
regiotaxi voor vervoer van woonplek naar dag besteding.  

- In verband met de notitie Relatiebeheer Jeugdhulp meldt mw. 
Goedhart dat de eerste ronde gesprekken onder tijdsdruk heeft 
plaatsgevonden. Het is de bedoeling om de volgende ronde in te 
vullen met de aangemelde portefeuillehouders en cliëntenraden op 
locatie. Mw. Pietersen stelt zich beschikbaar voor extra gesprekken. 

- Eindverslag en eindafrekening 3D. Mw. Bloemen stelt voor het geld 
regionaal beschikbaar te houden. En vraagt of het DB hier wel over 
gaat. Mw. Noordhuis pakt dit op.  

- In het overzicht bestuurlijke overleggen Sociale Agenda ontbreken 
nog enkele overleggen. Deze worden toegevoegd. Raad van advies 
zorg en zekerheid - mag eraf, bestaat niet meer.  
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 c. terug-/vooruitblik 
externe bestuurlijke 
overleggen 

  

05 Jeugdhulp en preventie 
in het CJG 

1. kennis te nemen van de notitie 
Jeugdhulp en Preventie. 

2. in stemmen met de volgende 
besluiten: 
1. Herbevestiging van een 

gezamenlijke bijdrage aan de 
CJG website, het KCC, de 
communicatieboodschap en de 
kwaliteitsbewaking op de 
universele preventie; 

2. Borging van de selectieve en 
probleemgerichte preventie in 
de contractering met 
aanbieders voor 2016 door de 
TWO;  

3. Onderzoek naar de 
mogelijkheid om een regionaal, 
digitaal preventieloket te 
organiseren inclusief financiële 
consequenties door een 
werkgroep  met  een 
gemeentelijke projectleider als 
trekker en ondersteund door 
JSO. De werkgroep bestaat uit 
medewerkers van het CJG 
(JGZ, JGT, vCJG), 
gemeenteambtenaren, 
vertegenwoordiging vanuit het 
voorveld en het onderwijs. 
Opheffen van het huidige 
opvoedcursusbureau van de 
GGD kan uitkomst zijn van het 
onderzoek.  

3. Besluit 2.3 tevens ter 
besluitvorming voor te leggen aan 
het DB, cq. AB van de RDOG. 

Akkoord, met de volgende voorwaarden:  
- digitaal preventiepakket breder oppakken, naast jeugdhulp ook 

kijken naar Wmo en participatie.  
- Nagaan of een dergelijke marktplaats ook geschikt is voor ouders. 
- Aandacht voor de kosten.  

 
Dhr. Hoek geeft aan dat Kaag en Braassem een aantal zaken al afneemt 
van de Driemaster. Deze zaken zal de gemeente niet regionaal afnemen, 
maar afstemming is wel van belang. Dhr. Gardeniers vraagt aandacht 
voor terugkoppeling vanuit het JGT richting de huisartsen en politie, 
zodat zij goed invulling kunnen geven aan hun preventieve rol. Bij 
nieuwe contractering van de jeugdhulp graag kijken naar de positie en 
invulling van cursusaanbod. Leden van de Jeugd- en Gezinsteams 
kunnen ook elkaar opleiden. In het najaar 2015 wordt een voorstel voor 
een digitaal loket voorgelegd in het portefeuillehoudersoverleg.  
 
Mw. van Beest geeft aan dat het cursusbureau in deze vorm wordt 
opgeheven, omdat we het breder willen trekken dan aanbod GGD en ook 
de facilitering breder willen oppakken. Het cursusaanbod van de GGD 
blijft bestaan.  Dit voorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de RDOG. 

06 Verantwoordings- en De colleges van Burgemeester en Het portefeuillehoudersoverleg kan instemmen met het 
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controleprotocol 
Jeugdhulp 2015 

Wethouders van de 13 gemeenten 
van Holland Rijnland te adviseren het 
Verantwoordings- en controleprotocol 
Jeugdhulp 2015 Regio Holland 
Rijnland vast te stellen. 

verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 om zekerheid te 
krijgen over de juiste besteding van de middelen. Bij contracten onder 
de ton worden steekproeven gehouden. Aandachtspunt blijft om de 
bureaucratie zo laag mogelijk te houden. Iedere gemeente afzonderlijk 
zal dit nu vaststellen. 
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Integrale crisisdienst 0-
100+ 

1. kennis te nemen van de notitie 
Integrale crisisdienst 0-100 regio 
MH. 

2. in stemmen met de volgende 
besluiten:  
1. Onderzoek op te starten naar 

een intersectorale (GGZ, LVB 
en Jeugd &   Opvoedhulp) 
crisisdienst voor de leeftijd 0-
100+ bij de afdeling 
Maatschappelijk Zorg en Veilig 
Thuis bij de GGD. 

2. Opdracht te verstrekken aan 
de RDOG om een uitgewerkt 
voorstel in het najaar van 
2015 voor te leggen aan het 
PHO. 

3. besluit 2 tevens ter kennis name 
voor te leggen aan het DB, cq. AB 
van de RDOG. 

Het portefeuillehoudersoverleg is akkoord met het voorstel om een 
integrale crisisdienst 0 – 100+ op te zetten in het gebied van de RDOG. 
De RDOG wordt gevraagd om een voorstel hiervoor te maken. Dit komt 
in het najaar 2015 terug bij het PHO Sociale Agenda. Dekking van de 
kosten van 6000 euro voor onze regio kunnen gedekt worden uit de post 
onvoorzien van jeugdhulp. 
 
De volgende aandachtspunten worden meegegeven: 
- juiste persoon op juiste plek 
- aandacht voor rol zorgkantoor en zorgverzekeraars 
- bereikbaar voor burgers 
- rapportages mogelijk via RDOG?  
- belang van specialistische kennis in front-office 
- afstemming met JGT 
- relatie met JPT 
 
Mw. van Beest neemt de opmerkingen mee in de verdere uitwerking. 
Ten aanzien van de afstemming met de andere partijen is er zowel met 
het zorgkantoor, de zorgverzekeraars en de RDOG inhoudelijk 
afgestemd. Zij waren positief. Het zorgkantoor en de zorgverzekeraars 
worden in een brief om hun medewerking gevraagd. Aan de RDOG wordt 
gevraagd dit op te pakken. Morgen wordt dit onderwerp in het 
portefeuillehoudersoverleg van Midden Holland besproken. 
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Rondvraag  Dhr. Gotink stelt voor om 15 juli in het portefeuillehoudersoverleg te 
spreken over de rapport over de fusie tussen ROC Leiden en het ID 
college. Het PHO kan zich hierin vinden.  
 
Dhr. Mostert vraagt hoe het verder gaat met de Sociale Kaart. Dit wordt 
uitgezocht en komt volgend PHO aan de orde. 
 
Mw. Bloemen reageert op de uitvraag die is gedaan aan de gemeenten 
over de pgb’s. Zij geeft aan dat het niet voldoende is om te vragen wat 
er is uitgegeven, maar dat gevraagd moet worden hoeveel gemeenten al 
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hebben toegezegd / hoeveel al is verplicht.  
 
Daarnaast vraagt mw. Bloemen aandacht voor de signalen dat we vanaf 
2017 subregionaal verder zouden gaan in plaats van regionaal. 
Afgesproken wordt dit onderwerp te bespreken als onderdeel van het 
inkoopplan.  
 
Dhr. Hoek vraagt aandacht voor de ICT ontwikkelingen. Dit staat 
geagendeerd voor het volgende PHO.  
 

 
Actielijst: afgehandelde acties verwijderen van lijst! 

 20 mei 2015 Wanneer Wie 
1. Stand van zaken overleg belastingdienst btw-kwestie PHO 17 juni Dhr. Grob 
2. Eindverslag en eindafrekening budget 3D Voor de zomer Mw. Noordhuis 
3. Afspraak maken met Pels Rijcken en Cardea over positie voormalig Bureau Jeugdzorg 

medewerkers. Hierover communiceren naar de teams 
zsm Mw. Goedhart 

4. Bespreken fusie ROC met ID college PHO 15 juli Dhr. de Lorme 
5. Toekomst Sociale Kaart uitzoeken PHO 15 juli Dhr. Klein 
6. Bij inkoopplan aandacht voor signalen over (sub) regionale toekomst PHO 17 juni Dhr. Grob 
7. ICT-ontwikkelingen bespreken PHO 15 juli Dhr. Grob 

 1 april 2015   
8. Voorstel aanpak kwetsbare jongeren vanuit het Project Ja Voor 1 juli Mw. Valk 
9. Voorstel bestemming middelen door niet volledige bezetting JGT’s  Dhr. Grob 
10. Nagaan mogelijkheid inzet educatiemiddelen voor taalhuis PHO 15 juli Mw. van Breda 
11. Overzicht post onvoorzien begroting jeugdhulp 2015 – wordt verwerkt in 

kwartaalrapportage.  
PHO 17 juni Mw. Goedhart 

 12 december 2014   
12. Agenderen samenwerking zorgverzekeraars PHO 17 juni Victor Klein/Judith van der 

Zwaan 
  
 

Vastgesteld in de vergadering van het PHO Sociale agenda van Holland Rijnland van 1 april 2015, 
 

 de secretaris,  de voorzitter, 


