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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
 

Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 15 augustus 2014 
    

   Gemeente  Naam     Gemeente  Naam 
 
Aanwezig:   Katwijk            I.G. Mostert (voorzitter)  Nieuwkoop  F. Buijserd 
   Alphen aan den Rijn M. Middendorp              Voorschoten  B. Bremer 
   Hillegom  F. Roelfsema     Zoeterwoude             E.G.E.M. Bloemen   
   Kaag en Braassem H. Hoek     Holland Rijnland        M. Zwebe 
   Noordwijk  M.J. Fles     
   Leiderdorp  C.J.M.W. Wassenaar  
   Lisse   A.D. de Roon  
       
                   
      
Nr. Agendapunt Advies Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Agenda vaststellen Akkoord met agenda. 
 
 
 

02 Verslag vergadering PHO Sociale 
Agenda 18 juli 2014 

Verslag vaststellen  

03 Mededelingen 
        

 

 Er zijn geen mededelingen 

04 Gesloten Jeugdhulp De beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het gegeven 

dat de aanbieders van gesloten 
jeugdhulp en open residentiële 
jeugdhulp tot een gezamenlijke 
visie (willen) komen en in te 
stemmen met de geformuleerde 
uitgangspunten. 

2. Kennis te nemen van de landelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot 
de financiering van de gesloten 

Akkoord met voorstel  
 
Jeugdhulp wordt binnen de regio ingekocht en 
gesloten jeugdhulp wordt in afstemming met de 
regio Zuidwest ingekocht. 
Vraag van verschillende portefeuillehouders is 
hoe ermee wordt omgegaan als er buiten de 
regio een voorziening is die goede zorg biedt. 
Wordt er dan overwogen om het kind daar te 
plaatsen?  
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jeugdhulp en besluitvorming rond 
plaatsingscoördinatie 

3. In te stemmen met het 
uitgangspunt dat gesloten 
jeugdhulp binnen de eigen (grote) 
regio zuidwest moet worden 
ingekocht 

4. In te stemmen met de 
voorgestelde reductie van 
capaciteitsplaatsen voor zover het 
de reductie betreft die samenhangt 
met de bezuinigingen 

5. In te stemmen met de 
verdergaande reductie van 
capaciteitsplaatsen, ten gevolge 
van het binnen de regio ingezette 
beleid; en daarmee uit te gaan van 
een eindbeeld van 235 benodigde 
capaciteitsplaatsen in de region 
zuidwest 

6. De vrijvallende middelen vanwege 
reductie van capaciteitsplaatsen 
beschikbaar te houden voor de 
zorg en in te zetten op 
voorzieningen die eerdere 
uitstroom mogelijk maken 

7. De inkoop van gesloten jeugdhulp 
bij de Hoenderloo groep in de 
komende jaren geleidelijk te 
beëindigen conform het voorstel in 
bijgevoegde notitie 

8. Aan de werkgroep Veiligheid en 
Kind opdracht te geven nader te 
onderzoeken op welke wijze de 
verdere reductie het beste kan 
plaatsvinden (snelle of langzame 
variant) 
 

 

Een punt waarvoor de aandacht wordt gevraagd 
is om de frictiekosten laag te houden.  
 
Gevraagd wordt waar de innovatie in het stuk 
uit blijkt en wat precies de nieuwe manier van 
werken is. Geantwoord wordt dat het stuk van 
de aanbieders hier meer op in zal gaan.  
 
Mevr. Bloemen geeft aan dat er geen sprake zal 
zijn van vrijvallende middelen. Ze waarschuwt 
voor te groot financieel optimisme (je niet rijk 
rekenen) 
 
Roely Piek van de werkgroep “Veiligheid en Kind 
(of subwerkgroep gesloten jeugdhulp) 
beantwoordt de vragen.  
Als er argumenten zijn om een kind buiten de 
regio Zuidwest te plaatsen zijn deze 
mogelijkheden er. Dit staat in de notitie en 
straks in de contracten opgenomen.  
 
Qua innovatie; er zijn veel ontwikkelingen 
tussen aanbieders van verschillende soorten 
jeugdzorg. Zij zijn bezig met het opbouwen van 
intensieve samenwerking. Er wordt gewerkt aan 
een trajectzorg met verschillende aansluitende 
modules 
In het stuk aangaande de voorwaarden is 
volgens de heer Mostert duidelijk te zien dat 
hier innovatie in zit.  
In 2015 is er nog minder vernieuwing, omdat er 
gegarandeerd is om continuïteit in zorg te 
bieden.  
 
De heer Hoek (Kaag en Braassem) vraagt om 
de vinger aan de pols houden aangaande 
innovatie en niet alleen te kijken naar de 
efficiencyslag maar ook echt naar een andere 
manier van werken te kijken.  
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De heer Mostert geeft aan dat het erg 
belangrijk is om in volgende overleggen de 
focus vast te houden om daadwerkelijk anders 
te gaan werken. Mar hij benadrukt ook dat het 
instellen van Jeugd en Gezins Teams al een 
enorme innovatie is. 
Ambtelijk zal de vinger aan de pols worden 
gehouden. 

05 Inkoopstukken Jeugdhulp 
 

Gevraagd wordt reactie te geven op de 
inkoopstukken incl. bijlagen.  

 
In het ambtelijk overleg zijn al vele punten 
aangegeven. Als deze punten worden 
overgenomen, dan akkoord.  
 
De heer Buijserd vraagt aandacht voor de 
huisartsen, doorverwijzing etc. Aan de voorkant 
wordt met de huisartsen gesproken over de 
verwijzing. Het idee is om regionaal kaders te 
stellen, maar wel lokaal de gesprekken te 
voeren. Qua privacy is het belangrijk dat de 
burger toestemming geeft om de huisarts te 
informeren. Suggestie mevrouw Bloemen is 
toestemming huisartsen op te nemen in het 
intakeformulier.  
 
Voor het perceel Jeugd en gezinsteams moeten 
er volgens mevrouw Bloemen twee percelen 
worden gemaakt. Eén als er een entiteit is en 
Eén als deze er nog niet is.  
 
Mevrouw Fles (gemeente Noordwijk) mist de 
groep jongeren tussen 18 en 23 jaar, dit is 
volgens haar een belangrijke groep. Vraag om 
dit iets scherper te formuleren. Innovatie blijkt 
niet overal even consequent. Hiervoor wordt 
aandacht gevraagd. M.b.t. collegebesluit iets 
scherper formuleren. Meer in de lijn van het 
UTC. Collegebesluit moet nog aangepast 
worden op mandateringsvraagstuk.  
 
Jeannine Paauw van de werkgroep beantwoordt 
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de vragen. Er zal aandacht zijn bij kleinere 
aanbieders (nog te maken perceel 
vrijgevestigden) dat je niet op het hele perceel 
hoeft in te schrijven. Men wacht nog op de 
entiteit om het perceel JGT verder vorm te gaan 
geven. Werkgroep gaat proberen dit perceel 
mee te nemen in de route van de raad. De 
tekstuele wijzigingen en de opmerking 
aangaande doorverwijzing van huisartsen moet 
nog worden meegenomen. Dit gebeurt later in 
het proces. Aan de voorkant wordt met de 
huisartsen gesproken over de verwijzing. 
Regionaal zijn er kaders gesteld en lokaal moet 
dit nog worden ingericht.  
 
In oktober, als de gunning rond is. moet het 
besluit naar de portefeuillehouder gaan die dan 
actief de raad moet gaan informeren, omdat 
daar het geld vandaan moet komen. Gunning 
moet gebeuren onder voorbehoud van 
goedkeuring begroting door de gemeenteraad. 
Mevrouw Bloemen stelt voor om de 
ondertekening groot op te tuigen.  
Aangaande het stroomschema; let op dat de 
portefeuillehouder jeugd wordt gemandateerd 
en dat de secretaris kan tekenen.  
 
Toegezegd wordt dat er een aparte werkgroep 
komt die de problematiek aangaande de 18-23- 
jarigen gaat onderzoeken. 
 
 

06 Rondvraag  
 

 Mevrouw Bloemen geeft aan dat er een 
verordening jeugdhulp gemaakt is die in een 
aantal gemeenten ter inzage is gelegd. Op 21 
augustus vindt er een AO plaats waar de 
inspraakreacties zullen worden besproken.  
 
Mevrouw Bloemen heeft als reactie op die 
verordening de verordening van de gemeente 
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Rotterdam herschreven. Zij heeft gevraagd de 
verordening die zij heeft geschreven in te 
brengen in het PHO. Zij vraagt de 
portefeuillehouders wat zij ervan vinden dat 
deze verordening wordt ingebracht.  
De verordening van juni geeft volgens mevrouw 
Bloemen een aantal taken aan de raad die van 
het college zijn.  
 
Een aantal portefeuillehouders vraagt zich af of 
hier geen proces doorkruist wordt, door nu al in 
de voorkant van het proces een andere 
verordening te maken waaraan iedereen zich 
moet committeren.  
 
Aangegeven wordt dat de verordening van de 
werkgroep zorgvuldig tot stand gekomen is.  
 
Een aantal gemeenten geeft aan de verordening 
van de regio te zullen volgen.  
 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van het PHO Sociale agenda van Holland Rijnland van 29 augustus 2014, 
 
de secretaris,    de voorzitter, 


