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01
Opening en vaststelling agenda en verslag
Het verslag is vastgesteld

Vervolg Kracht15 wordt aan de agenda toegevoegd.
02

Mededelingen

03

Initiatief burgemeesters en politie met betrekking tot “verwarde
personen”
Bespreken (zie bijgevoegde notitie ingebracht door Floris Schoonderwoerd)

Er zijn geen mededelingen

Er zijn zorgen o.a. vanuit de politie dat er zich meer verwarde personen op straat
bevinden. Aan de andere kant zijn er ook signalen dat mensen langer thuis moeten
kunnen blijven wonen. Dit vraagt om analyse. Vraag is bijv. hoe dit goed te
verknopen, zodat geen zaken dubbel gedaan worden of op het verkeerde platform
geregeld gaan worden.
Dit is ook in de secretarissenkring besproken. Volgens Floris Schoonderwoerd hoort
dit onderwerp op deze tafel thuis en is dit een thema bestemt voor de Sociale
Agenda.
Gerard Mostert kaart dit aan bij de stuurgroep Veiligheidsregio.
Afgesproken wordt om te onderzoeken wat de omvang van de problematiek is en te
inventariseren wat er nodig is. Hier wordt in de volgende vergadering op terug
gekomen.
04

Bijpraten over actualiteit, mede naar aanleiding van:
a. bestuurlijke overleggen met de coöperatie in oprichting
b. overleg over toekomst voormalig Bureau Jeugdzorgmedewerkers in teams

a.

Bestuurlijk overleggen t.a.v. de coöperatie in oprichting
Dit was een goed gesprek. De kwartiermakers hadden als inzet om de
vertrouwensvraag opnieuw te stellen. Er is geen gebrek aan vertrouwen, maar
een gebrek aan voortgang.
Er moet een notitie (geloofsbrieven) komen waarin het vervolg van de
coöperatie ter discussie wordt gesteld. Er ligt een voorstel voor een sessie om
bij elkaar te komen als kleine trekkersgroep. Vraag is waarom het niet lukt om
op cruciale elementen op zo’n manier tot elkaar te komen dat verder kan
worden gegaan. Er is een duidelijke wens om er samen uit te komen. Deze
bijeenkomst vindt op 9 juni plaats.

Er is te weinig contact geweest tussen de coöperatie met JGT’s om te weten wat er
speelt. Het voorstel is om dit duidelijker te krijgen samen met de coaches en de
JGTs. Er is ook een heidag gepland tussen gemeenten, organisaties en JGT’s. Er
moet nog worden gezien wat de kern is van de voorwaarden. Die kernbegrippen
zijn belangrijk om vanuit de invalshoek van de JGT’s aan te geven wat er belangrijk

is in de oprichting van een eventuele coöperatie. De oprichting van een coöperatie
moet geen doel zijn op zichzelf. Het doel moet hierin centraal staan.
Goede verbindingen met de gespecialiseerde zorg en het voorveld zijn essentieel.
b.

Overleg over toekomst voormalig Bureau Jeugdzorgmedewerkers in teams
Marion is gebeld door Cardea dat zij al in gesprek zijn met Geelkerken.
Afspraak is dat Holland Rijnland hierover op de hoogte wordt gehouden. Dit
houdt op het moment de actie vanuit Holland Rijnland on Hold
05

Toekomst regionale samenwerking Jeugdhulp

Dit zou besproken worden in een besloten deel van het PHO.
Vraag is hoe dit het beste geagendeerd en voorbereid kan gaan worden.
Misschien een idee om als houvast kort scenario's voor te bereiden.
Volgens Jos Roeffen moet er begonnen worden met het uitgangspunt van Holland
Rijnland. Continueren is hierin een van de opties. Ook kan er geschetst worden hoe
een grote en een kleine gemeente dit alleen zouden kunnen doen. Belangrijk te
weten wat de wensen/voorwaarden zijn vanuit de verschillende gemeenten
Tijdens het besloten deel in juni erover hebben dat we hierover een werksessie
willen organiseren.
06

Inkoopplan Jeugdhulp 2016

Dit is geagendeerd voor het volgende PHO. Het gaat over vertaling van de strategie
naar het inkoopplan en de uitvraag van de verlening. Er kan daarin niet worden
geschoven met de percelen.
Er ligt een bezuinigingsvoorstel voor over wat er in essentie in zit en over wat reëel
is qua bezuiniging per perceel.
De aanbeveling is om in ieder geval nog 1 jaar te verlengen.
Er is ook een aparte paragraaf over de risico's.
Paul Grob geeft aan dat rekening is gehouden met de transitie/afname van de zorg.
Ook is er gekeken naar bezuinigingen, besparingen en veranderingen zoals bij de
Wet Langdurige Zorg en extra taken die erbij zijn gekomen.
Het inkoopplan gaat via het AO Jeugd, naar het PHO van 17 juni om vervolgens
naar de individuele colleges en in sommige gevallen ook de raden kan gaan.
07

Rondvraag

Gerard Mostert vraagt naar hoe het gaat met Kracht 15 en wat gedaan wordt met
de inhoudelijke input vanuit dit overleg die destijds is ingebracht. Dit krijgt een plek
bij de collegeconferentie die 1 juli plaatsvindt over de agenda van de toekomst voor
de regio. Een uitnodiging en speerpunten vanuit het DB worden na 11 juni
verstuurd.
Paul Grob geeft aan dat op het volgende PHO de kwartaalrapportages Jeugdhulp
staan geagendeerd. Deze zijn te beschouwen als een nulmeting met logische zaken
en grote verschillen, verklaarbaar en onverklaarbaar.
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