CONCEPT-BESLUITENLIJST
Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 12 december 2014

Aanwezig:

Nr.
01
02

Gemeente

Naam

Gemeente

Naam

Holland Rijnland
Alphen aan den Rijn
Hillegom
Katwijk
Kaag en Braassem
Leiden
Leiderdorp
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk

R.A. van Gelderen (voorzitter)
W.J. Stegeman
F. Roelfsema
I.G. Mostert
H.P.M. Hoek
M. Damen
M.H. van der Eng
C.J.M.W. Wassenaar
A.D. de Roon
J.W.M. Pietersen
M.J.C. Fles

Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten

A. Gotink
J.J.G.M. Roeffen
A.L. van Kempen
I. Adema -Nieuwenhuizen

Zoeterwoude
SP 71
Holland Rijnland

E.G.E.M. Bloemen
J. W. Edinga
M. Goedhart (transitiemanager jeugd)
I van Breda
P. Duijvensz
A. van der Werf (projectgroep 3D)
P. Grob

Agendapunt
Opening en vaststelling
agenda
Verslag
Portefeuillehoudersoverleg 28
november 2014

Advies

Besluit
Mw. van Gelderen heet iedereen welkom.

Verslag vaststellen

Akkoord verslag met de volgende opmerkingen:
 Agendapunt 7, gunning jeugdhulp. Dyslexie, het wordt
een algemene voorziening, waar het college nadere
regels stelt. Marion Goedhart zegt toe, dat er een
concept in de richting van de colleges komt. In de
tussenliggende periode kunnen er wel afspraken
gemaakt worden.
 BTW problematiek, moet er voor 15 januari 2015 nog
wat geregeld worden? Marion Goedhart geeft aan, dat
alles wat ingezet kan worden, gedaan is. Afspraak
moet alleen nog kortgesloten worden met de
Belastingdienst rayons. Bij Holland Rijnland is er een
plan B, mocht dat eventueel nodig zijn. In dit plan b
loopt financiering via de gemeente.
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De samenwerking met zorgverzekeraars komt op de
actielijst. Besluitenlijst wordt up-to-date gemaakt.
Opmerking n.a.v.: De heer van Kempen maakt zich
zorgen over nieuwe invulling JGT’s, voornamelijk de
ICT
Planning pho
Vraag is of 11 februari voor het eerste pho in 2015 niet te
laat is. PHO besluit, dat eerst in januari nu ervaring op
gedaan kan worden, dan is 11 februari een goede datum.
Een eerder overleg in januari is niet zinvol.
geen

a. Mededelingen

b. Ingekomen stukken,
uitgaande brieven en
stukken ter kennisneming
c. terug-/vooruitblik externe
bestuurlijke overleggen
04

Voorstel Educatie

geen
Voorstel:
Het college van de gemeente Leiden
te adviseren om in te stemmen met:
1.
de voortzetting van de
inkoop van
volwasseneneducatie bij
roc’s tot 90% van het
budget tot 31 juli 2015;
2.
de voortzetting van het
aanbod van
volwasseneneducatie van
2014 voor de periode
genoemd in beslispunt 1;
3.
de reservering van 10% van
het budget voor de eerste
zeven maanden van 2015
voor de uitvoering van pilots;
4.
de inzet van 75% van het
resterende budget voor 2015
bij de roc’s vanaf 1 augustus
2015;
5.
de reservering van 25% van
het budget voor de laatste
zeven maanden van 2015
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De heer Wassenaar constateert dat in beslispunt 5 vijf
maanden moet staan in plaats van zeven maanden.
Pho is akkoord

6.

7.

8.
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Notitie Werkbedrijf

voor de uitvoering van pilots;
het benutten van
subsidieverstrekking van de
reserveringen genoemd in
beslispunten 3 en 5;
de aansluiting van de pilots
genoemd in beslispunten 3 en
5 op het sociaal domein van
de gemeenten, de activiteiten
van het bondgenootschap
geletterdheid Holland Rijnland
en de taaleis in de
Participatiewet;
de inbedding van
volwasseneneducatie in het
beleid van het sociaal domein
van de gemeenten met
ingang van 2018;

Mw Damen licht toe:
Voorstellen
- bestuur is nu tripartiet samengesteld, vakbonden
1.
In te stemmen met de opzet
en werkgevers zijn vertegenwoordigd.
van het Werkbedrijf Holland
- Werkbedrijf is een groeimodel, dit is een eerste
Rijnland op basis van
stap.
bijlage 1.
- Behandeling Quotumwet uitgesteld tot 1 juli, dit
2.
In te stemmen met de aanpak
betekent dat nog geen duidelijkheid is over de
garantiebanen 2015 en verder en
precieze doelgroep.
hierbij opdracht te verlenen aan het
- Marktbewerkingsplan wordt samen opgepakt met
Management Team
werkgevers.
Werkgeversdienstverlening om
Opmerkingen vanuit het pho:
samen met de
- Voorstel is nog niet helemaal doordacht, het
werkgeversservicepunten de
organisatieschema is niet helder. Wie gaat nu waar
taakstelling voor 2015 en 2016 te
over?
realiseren. Het UWV fungeert hierbij
- Wat wordt de rol van het RPA, wat is de relatie
in het eerste half jaar als
tussen RPA en Werkbedrijf.
aanspreekpunt voor werkgevers.
- Behoefte aan nadere uitwerking begroting, wat
3.
In te stemmen met het advies
zijn gevolgen als het aantal garantiebanen stijgt?
aan gemeenten en UWV:
- Bij RPA is onderwijs wel aangehaakt, RPA werkt
a..Middelen voor
ook voor de Goudse regio.
begeleidingskosten, no risk polis en
- Nu akkoord met deze minimale variant
kosten doelgroepbepaling
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Mw. Damen antwoordt:
m.b.t. garantiebanen voor 2015
- Positie RPA komt nader aan de orde, hier
beschikbaar te stellen. Hierbij te
voornamelijk ingaan op de vraag wat gemist
onderzoeken of financiering uit de
wordt, in relatie tot het werkbedrijf. Volgend
rijksbijdrage Werkbedrijf mogelijk is
Bestuurlijk Overleg werk komt positie RPA aan de
en waar nodig aan te vullen met
orde.
gemeentelijke middelen.
- Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor inzet
b.Middelen voor inzet
budget, er is geen sprake van dat er geld gaat van
loonkostensubsidie voor de
gemeenten naar het werkbedrijf.
garantiebanen beschikbaar te
- Het facilitair team is heel beperkt, het is een
stellen.
beperkt team dat ondersteuning biedt aan
c. de taakstelling m.b.t.
bestuurlijke organisatie.
garantiebanen en het hierbij
- Er komt een voorstel van besteding van de
behorende budget
rijksbijdrage van 1 miljoen. Dit budget is
in te zetten.
voornamelijk bedoeld voor opstart werkbedrijf en
4
In te stemmen met de
de realisatie van garantiebanen. Mw Damen zegt
opdracht om het
toe te laten zien, wat er met de rijksbijdrage van 1
marktbewerkingsplan Holland
miljoen gebeurt.
Rijnland voor 1
februari 2015
Pho is akkoord met het voorstel.
of zoveel eerder als mogelijk te
actualiseren en hierbij de realisatie
van garantiebanen als nieuwe
activiteit expliciet toe te voegen.
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In te stemmen met de
opdracht aan de gemeenten
Katwijk, Leiden Alphen aan
6.
In te stemmen met het
verlengen van de opdracht
kwartiermaker Werkbedrijf
tot 1 juli 2015 met de opdracht om
voor het eerstkomende bestuurlijk
overleg et een begroting inclusief
dekking voor de kwartiermaker te
komen, die een koppeling heeft met
de punten 1 tot en met 4
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Voorstel:
Uit te gaan van het
solidariteitsbeginsel, waarbij
uitgangspunt is dat de
centrumgemeente alles in het
werk stelt om binnen het
beschikbare budget te blijven,
met een halfjaarlijkse
rapportage door de
centrumgemeente naar de
regiogemeenten;
Akkoord te gaan met de te
hanteren verdeelsleutel - de
integratie-uitkering sociaal
domein, objectief
verdeelmodel
Bij een financieel voordeel te
kiezen voor d: de
overschotten op te vangen in
een gezamenlijke reserve en
uitgaven of herverdeling van
die reserve via gezamenlijke
besluitvorming (PHO sociale
agenda) te laten
plaatsvinden.

Inventarisatie van voorkeuren voor scenario’s levert het
volgende op:
Leiderdorp: 4 dit kan het beste subregionaal
georganiseerd worden.
Bollen 5; voorkeur voor scenario 1b, belang om
solidariteit op regionaal niveau te organiseren.
Nieuwkoop: 4, aantal locaties zijn voor onze inwoners niet
bereikbaar.
Katwijk 4: Katwijk heeft al een zekere mate van opvang.
Kaag en Braassem en Rijnstreek: 4
Zoeterwoude; lichte voorkeur voor 1b, kan leven met 4.
Leiden: voorkeur voor 1b.
Voorzitter concludeert, dat de regio een half jaar tijd
gekocht heeft, zij constateert een lichte meerderheid voor
scenario 4. Vooralsnog kan een keuze voor scenario 4
gemaakt worden. De regio kan dit half jaar benutten om
te kijken hoe het loopt. Deze onderdelen van de Wmo zijn
meestal subregionaal georganiseerd. Leiden kan leven
met scenario 4.
De voorzitter vraagt aandacht voor de toegang.
Hoe gaat het met een inwoner uit bijvoorbeeld Nieuwkoop
die gebruik maakt van inloophuis psychiatrie in leiden.
Hier moeten goede afspraken over gemaakt worden.

Voorstel:
1. De colleges van Burgemeester en
Wethouders van de 13 gemeenten
van Holland Rijnland te adviseren het
Privacy-protocol vast te stellen.

Bij dit agendapunt wordt eerst Svz Jeugd- en gezinsteams
aan de orde gesteld n.a.v. vraag Kaag en Braassem.
Marion Goedhart:
- Er wordt hard gewerkt aan optimalisatie Plusplan.
- Net precies op de hoogte of alle teams aangehaakt

OGGZ
1.

2.

3.
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Privacy protocol jeugdhulp

5

Beschermd wonen
Voorstel is om verdeelmodel op basis van de Wmo te
gebruiken. Het pho besluit het woord objectief va het
objectieve verdeelmodel WMO te schrappen.
Als er middelen overblijven, kunnen deze benut worden
voor nieuwe vormen. Innovatie blijft een belangrijk punt.
De voorzitter acht de kans dat er middelen overblijven
klein. Indien er middelen overblijven, vloeien deze terug
naar Leiden als centrumgemeente.
Pho gaat akkoord met voorstellen 1,2 en 3.

zijn op Corv.
Aansluiting op Vecozo, factureringssyteem voor
zelfstandigen, wordt geregeld.
Mw. Van der Werf geeft aan, dat het niet duidelijk is, dat
zaken niet gaan lukken. Vanuit de IenA werkgroep is er
voldoende contact met gemeenten.
Voorzitter concludeert, dat we doen wat we kunnen.
-

De heer P. Grob geeft een stand van zaken tijdelijke
werkorganisatie jeugd:
- 5 januari kan gestart worden met een team. Er
moet nu nog 0,5 FTE worden ingevuld.
- Volgende week een proeftuintje met SP71 met het
overschieten van facturen.
- Werkprocessen gemeenten JGT’s worden verder
uitgewerkt, werkinstructies naar JGT’s zijn nu
behoorlijk sluitend.
- Er komt een brief naar de gemeenten welke
bijdrage gevraagd wordt voor het regionale
opdrachtgeverschap.
- Het vrijgevestigden portal sluit de 14e december
tot nu toe 127 aanbieders, waarvan 80 wel
gecontracteerd worden.
De heer Van der Eng vraagt aandacht voor hoe verder te
gaan met deze transformatie, wat is onze agenda hierin/
regio moet richting en inhoud van deze agenda bepalen.
Het is van belang dat de vorm de inhoud volgt. Inhoud
moet leidend zijn.
Mevrouw Bloemen vraagt aandacht voor dat het
werkproces van het JGT in strijd is met de verordening.
De werkinstructies zijn onrechtmatig. De vraag is wie nu
de spin in het web is. De overige portefeuillehouders
herkennen dit signaal niet. De afspraak wordt gemaakt,
dit bilateraal met mevrouw Bloemen te bespreken.
Privacy protocol
De inzet is het vaststellen van het privacy protocol neer te
legen bij de colleges.
Vragen/opmerkingen:
- Waarom wordt niet een zelfde lijn gevolgd als bij
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Wmo?
Voor het werken volgens het protocol, is veel werk
te verrichten. Vanuit de uitvoering komen signalen
dat het moeilijk is met dit protocol om te gaan.
De heer Edinga antwoordt:
- Wmo wat formuleert al een werkwijze in hoofdstuk
5 van deze wet. Een eigen protocol is hier niet
noodzakelijk.
- De uitvoering door de JGT’s zal nog enige
begeleiding vragen.
Pho is akkoord met voorstel.
-
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DVO Bezwaar-en
klachtenafhandeling

Positief te adviseren over het
voorstel om:
1.bezwaren met betrekking tot
jeugdhulpbeschikkingen en –besluiten
door gemeenten zelf te laten
behandelen; en
2.
bejegeningsklachten door de
organisatie van herkomst te
laten behandelen.

Mevrouw Bloemen vraagt naar de procedure van verweer
bij de bezwarencommissie. Gaat diegene die de
beschikking heeft opgesteld als verweerder optreden.
De voorzitter geeft aan, dat het in leiden gebruikelijk is
dat de vak afdeling en de jurist hier samen in optrekken.
Mw van der Werf benadrukt, dat het een lokale
aangelegenheid blijft, hoe dit precies in te richten.
Pho is akkoord met voorstel.

09

Ambtshalve verlengen van
indicaties

Voorstel:
1.
Colleges positief te adviseren
over het ambtshalve nemen
van verleningsbesluiten voor
verlenging van individuele
gespecialiseerde jeugdhulp
(zorg in natura) van 3
maanden, bij jeugdigen wiens
indicatie voor 1 mei 2015
afloopt en waarbij de jeugdhulp
noodzakelijk is.
2.
Jeugdhulpaanbieders te
verzoeken, vooruitlopend op
het besluit van colleges, te
doen wat nodig is om te zorgen
dat cliënten die jeugdhulp nodig
hebben deze jeugdhulp
behouden ondanks dat de

De heer Roeffen vraagt of de termijn niet verkort kan
worden. Reden voor verkorting is dat dit proces zo snel
mogelijk neergelegd moet worden, waar het hoort.
Marion Goedhart antwoordt dat in het belang van cliënten
voor de weg van geleidelijkheid gekozen is. De JGT’s
willen dit proces van verlenen van indicaties zeker tot hun
verantwoordelijkheid rekenen.
Voorzitter stelt dat hier sprake is van een normale
overgangsfase. Zij stelt voor, het voorstel te volgen.
Pho is akkoord met het voorstel.
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3.
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indicatie afloopt.
Het DB van Holland Rijnland te
verzoeken aanbieders over het
advies van het PHO te
informeren.

Rondvraag

Voorzitter deelt uitkomsten nieuwe verdeelmodel jeugd
uit. Dinsdag 16 december organiseert de VNG hier een
bijeenkomst over. Het pho formuleert grote zorgen.
De afspraak wordt gemaakt dat gemeenten afzonderlijk
en Holland Rijnland een reactie formuleren.
De heer Gotink vraagt aandacht voor de inzet van de GGZ
in de JGT’s. Marion Goedhart geeft aan dat dit vrij
optimaal is ingevuld. Bijvoorbeeld heeft Curium een
psychiater aan de JGT’s ter beschikking gesteld.
De afspraak wordt gemaakt dat de dhr. Gotink hier een
mail over stuurt.
De voorzitter meldt, dat een afspraak is gemaakt met
Riverduinen. Aan het gesprek zullen de voorzitter, dhr.
Mostert, dhr. Roeffen en de heer Schoonderwoerd
deelnemen. Het gesprek wordt gevoerd met de Raad van
bestuur en de directeur jeugdzaken.
Dhr. Roeffen vraagt het pho het delen van ervaring met
invoering van de drie decentralisaties per 1 januari 2015
te agenderen.
De voorzitter zal komen met een voorstel op dit punt.
De voorzitter vraagt aandacht voor echt realiseren van
scheve huisjes. Zij vraagt met oog op uitvoeren regionaal
kompas wat de stand van zaken is. De inzet is dat er 15
plaatsen in de regio worden gerealiseerd.
De Bollen 5 sturen binnenkort een e-mail met de svz.
Andere gemeenten zullen ook per e-mail reageren.
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Actielijst
12 december
Agenderen samenwerking zorgverzekeraars
Aanleveren voor colleges uitwerking dyslexiezorg
Brief naar gemeenten bijdrage regionale werkorganisatie
Uitwerking agenda transformatie jeugd
Verworden zorg inzet GGZ in JGT’s
Opstellen reactie op verdeelmodel VNG
28 november 2014
1. Standaard Actielijst toevoegen aan de agenda.
2. Nagaan of mandaat is verleend aan of een convenant is afgesloten met Veilig
Thuis voor het inzetten van de jeugdhulp.
3. Scenario’s OGGZ 12 december bespreken in PHO, en in maart OGGZ opnieuw
agenderen.
12 november 2014
4. Werkgroep coöperatie uitnodigen voor een volgend portefeuillehoudersoverleg

Wanneer
Volgend pho
zsm
zsm
Volgend pho
Volgend pho
zsm

Wie
Mw. Goedhart
Mw. Goedhart
Dhr. Grob
Mw. Goedhart
Dhr. Gotink
Dhr. Mostert/Mw.
Goedhart

volgend verslag
december 2014

Secretaris
Mw. van Ginkel

12 december 2014 / maart
2015

Mw. van der Zwaan

ntb

Mevrouw van Ginkel

Vastgesteld in de vergadering van het PHO Sociale agenda van Holland Rijnland van 12 december 2014,
de secretaris,

de voorzitter,
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