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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
 

Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 28 november 2014 
    

    
    

   Gemeente  Naam     Gemeente  Naam 
 
Aanwezig:   Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Noordwijkerhout A. Gotink 
   Alphen aan den Rijn H. de Jager    Oegstgeest  J.J.G.M. Roeffen 

Hillegom  F. Roelfsema     Teylingen  A.L. van Kempen 
   Katwijk   I.G. Mostert    Voorschoten  B. Bremer 

Kaag en Braassem H.P.M. Hoek    Zoeterwoude  E.G.E.M. Bloemen 
Leiderdorp  J.J.F.M. Gardeniers    Holland Rijnland M. Goedhart (transitiemanager jeugd)

 Lisse   A.D. de Roon       A. van Ginkel  
Nieuwkoop  J.W.M. Pietersen      Q. van der Zijden 
Noordwijk  M.J. Fles       J. van der Zwaan 
           P. Grob 
 

                
Nr. Agendapunt Advies Besluit 

01 Opening en vaststelling 
agenda 

 Mw. van Gelderen heet iedereen welkom bij Scheltema.  

02 Verslag 
Portefeuillehoudersoverleg 12 
november 2014  

Verslag vaststellen Akkoord met verslag met de volgende aanpassingen: 
 Wijziging p.1, 4 voor en ‘9’ tegen;  
 Spelling de heer de Roon zonder h is. 
 
De volgende keer wordt een lijst met actiepunten aan de 
besluitenlijst toegevoegd. 

03 a. Mededelingen  De VNG en Stichting Lezen & Schrijven organiseren op 18 
februari 2015 een Trendlezing over de nieuwe kansen en 
uitdagingen die de wetswijziging Educatie biedt. 

 b. Ingekomen stukken, 
uitgaande brieven en 
stukken ter kennisneming  

 

 Mw. Bloemen vraagt naar aanleiding van het overzicht 
van mandaten of er mandaat is verleend aan of een 
convenant is afgesloten met (de vakinhoudelijk 
medewerker van) Veilig Thuis voor het inzetten van de 
jeugdhulp.  

 c. terug-/vooruitblik externe 
bestuurlijke overleggen 

 -  
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04 Voorstel OGGZ: begeleiding 
MO, Inloopfunctie en 
Convenant 

In stemmen met volgende 
voorstellen: 
1. Begeleiding 
A. Onder begeleiding MO, 
gefinancierd door de 
centrumgemeente valt: 
a. Begeleiding binnen de opvang; 
b. Begeleiding voor de duur van in 

principe  een half jaar na 
uitstroom uit de opvang; 

c. Begeleiding op afstand van 
gemiddeld een half jaar tot 2 jaar 
bij huisvesting in een 
contingentwoning. 

B. Na een half jaar begeleiding 
vallend onder beslispunt 1.A.b. 
wordt, afhankelijk van de noodzaak 
en behoefte van de cliënt, lokaal een 
passend aanbod gedaan voor de 
vorm, intensiteit en duur van 
begeleiding, als ook de aanbieder die 
de begeleiding gaat leveren; 
C. De begeleiding, die bedoeld wordt 
onder beslispunt 1.A.c, wordt na een 
half jaar gefinancierd door de 
gemeente waar deze begeleiding 
plaatsvindt. 
 
2. GGZ-inloopfunctie   
a. Aan Rivierduinen een subsidie toe 

te kennen voor de duur van zes 
maanden, met een korting van 
25% op het halfjaarsbedrag; 

b. Die zes maanden gebruiken de 
gemeenten om toe te werken naar 
een situatie die beter aansluit op 
de wensen en eisen van de 
gemeenten, en betaalbaar is; 

  
3. Convenant OGGZ 

Mw. van der Zwaan schuift aan voor een toelichting. Er 
wordt een nieuwe begroting uitgereikt met de subsidie-
aanvraag van Rivierduinen. 
 
Het portefeuillehoudersoverleg is akkoord met het 
onderdeel begeleiding vanuit maatschappelijke opvang. 
Graag in de praktijk monitoren en aandacht voor warme 
overdracht na zes maanden. 
 
Ten aanzien van de GGZ inloopfunctie meldt mw. van der 
Zwaan dat Rivierduinen laat is met de subsidie-aanvraag. 
Voorgesteld wordt om nu aan Rivierduinen een subsidie 
toe te kennen en de komende 6 maanden te benutten om 
te kijken hoe we dit verder uit gaan werken en te kijken 
naar lokale initiatieven.  
- Dhr. de Jager geeft aan dat Alphen aan den Rijn heeft 

gekozen voor een alternatieve organisatie. Hij neemt 
kennis van het voorstel, maar zet hier geen middelen 
voor in. Ook andere gemeenten en subregio's zijn 
andere mogelijkheden aan het verkennen.  

- Mw. Pietersen vraagt waar de mensen vandaan komen 
die gebruik maken van de inkoopfunctie. Pas vanaf 1 
januari mogen we registreren hoeveel mensen per 
gemeenten hier gebruik maken.  

- De subsidie dan ook maximaal voor 6 maanden 
toekennen.  
 

Dhr. van Kempen maakt zich zorgen om positie van 
Rivierduinen. Mw. van Gelderen geeft aan dat ze deze 
zorg deelt en dat zij in gesprek is met de Raad van 
Toezicht. Met Rivierduinen is afgesproken dat dit de goede 
zorg niet in de weg mag staan. Mw. Goedhart geeft aan 
dat er meer aanbieders zijn. Met een andere aanbieder in 
zee gaan, heeft ook voor gevolgen voor de cliënten. 
Uitgangspunten bij de scenario’s zijn dat de subsidie per 
gemeente niet hoger is dan het bedrag dat gemeenten 
ontvangen, 25% korting en regionale solidariteit.  
 
Het portefeuillehoudersoverleg is akkoord met het 
voorstel om de inloopfunctie bij Rivierduinen 6 maanden 
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a. de bijgevoegde procesbeschrijving 
om te komen tot een nieuw 
convenant OGGZ; 

b. het opnemen van afspraken in het 
convenant OGGZ, die aansluiten 
op de uitgangspunten en opgaven 
in de OGGZ-agenda en de 
doelstellingen, die zijn 
geformuleerd nav de evaluatie 
van het regionaal kompas; 

c. de officiële ondertekening door de 
bestuurders in het eerste kwartaal 
van 2015, analoog aan het 
afsluiten van het Regionaal 
Kompas. 
 

te subsidiëren en het komende half jaar uit te gaan van 
solidariteit. Vervolgoverleg van de scenario’s zal 
plaatsvinden bij het volgende portefeuillehoudersoverleg. 
Ook komt een procesvoorstel met planning, hoe te komen 
tot nieuwe invulling. In maart komt dit onderwerp 
opnieuw op de agenda, om het vervolg te bespreken.  
 
De afhandeling van de subsidie zal centraal door Leiden 
plaatsvinden en daarna afrekenen met gemeenten.  
 
Het portefeuillehoudersoverleg is akkoord met het 
convenant OGGZ.   

05 Eindevaluatie Jeugd- en 
Gezinsteams 

Kennisnemen van de resultaten van 
de proeftuinen jeugd- en gezinsteams 
2014. 

Mw. van der Zijden is aanwezig voor een toelichting en 
het beantwoorden van vragen. De portefeuillehouders zijn 
positief over het resultaat. 
 
Bij de volgende monitor graag aandacht voor de volgende 
vragen: 
- wat is de reden waarom cliënten stoppen? 
- meer monitoren op doel (aan de voorkant zaken 

afvangen en minder doorverwijzingen).  
- hoe lukt het het JGT om verbinding te maken met het 

voorliggend veld, zoals verenigingen? 
- hoe leren de teams van elkaar? 

 
Dhr. van Kempen maakt zich over de nieuwe JGT’s en dat 
de teams straks niet helemaal klaar staan om te gaan 
draaien. Dhr. de Roon raad aan om iemand van de sociale 
dienst te betrekken bij het JGT. Mw. Fles vraagt in het 
vervolg aandacht voor de aansturing van de coöperatie.  
 
Mw. van der Zijden wil een plan maken voor monitor en 
een aantal aparte vragen door student of stagiair laten 
uitzoeken. De monitor is geënt op de doelen van de 
transformatie. Doel is echter niet: minder specialistische 
zorg. Budgettair gezien is hier wel aandacht voor. Nieuwe 
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teams hebben inmiddels onderling en subregionaal 
kennisgemaakt, ookal zijn ze nog niet allemaal compleet.  
We zullen de instellingen aan blijven moedigen om te 
leveren aan de teams. Alternatief is dat een medewerker 
niet aan een team deelneemt, maar dat de expertise wel 
beschikbaar is. Hiervoor gaan we kijken naar alternatieve 
constructies.  
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Dienstverleningsovereenkomst 
Holland Rijnland – 
Servicepunt71 

Kennis te nemen van de 
dienstverleningsovereenkomst tussen 
Holland Rijnland en Servicepunt71 
voor de uitvoering van het technisch 
opdrachtgeverschap jeugdhulp 

De DVO Holland Rijnland – Servicepunt 71 staat ter 
kennisname op de agenda. Besluitvorming vindt plaats in 
het Dagelijks Bestuur van beide organisaties. Het 
portefeuillehoudersoverleg neemt kennis van het voorstel. 
 
Mw. Bloemen vraagt aandacht voor de krappe financiën. 
 

07 Definitieve gunning Jeugdhulp Positief te adviseren aan het 
Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 
ten aanzien van het voorstel voor de 
definitieve gunning jeugdhulp 2015 

Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda is akkoord 
met het voorstel, met de volgende opmerkingen. 
 
Dhr. de Jager geeft aan Alphen aan den Rijn graag wil 
meedenken met het repareren van de DVO en de btw-
discussie. Er is een groep die zich bezighoudt met de 
vorming van de coöperatie. Voorstel om naast deze groep, 
een groep van 3 wethouders sociale agenda en 3 
wethouders bestuur en middelen te organiseren. Mw. van 
Gelderen stelt voor om bij ruis binnen de gemeenten even 
contact op te nemen met mevrouw Goedhart of haarzelf. 
 
Mw. Goedhart geeft aan dat er binnenkort ook nog een 
overzicht van de persoonsgebonden budgetten aankomt.  
 
Mw. Pietersen heeft een technische vraag. Volgens haar 
ontbreekt perceel 2. NB. Perceel 1 en 2 zijn 
samengevoegd in één perceel (nr. 1) voor 24-uurszorg 
jeugd- en opvoedhulp en gesloten jeugdhulp. 
 
In de nadere regels is aangegeven dat EED vrij 
toegankelijk. Mw. Bloemen vraagt of dit overeenkomst 
met de raamovereenkomst.  Mw. van Santen geeft aan 
dat de raamovereenkomsten gechecked zijn, onder 
andere door diverse juristen.  
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Rondvraag  Mw. Bloemen vraagt aandacht voor een aantal punten, 
om op een later moment op terug te komen, zoals de 
transitiegelden, planning portefeuillehoudersoverleggen 
2015, btw-problematiek en informatiestromen. 

 
 
Actielijst 
28 november 2014 Wanneer  Wie 
1. Actielijst toevoegen aan de agenda. volgend verslag Mw. van Ginkel 
2. Nagaan of mandaat is verleend aan of een convenant is afgesloten met Veilig 

Thuis voor het inzetten van de jeugdhulp.  
december 2014 Mw. van Ginkel 

3. Scenario’s OGGZ 12 december bespreken in PHO, en in maart OGGZ opnieuw 
agenderen.  

12 december 2014 /  maart 
2015 

Mw. van der Zwaan 

   
12 november 2014   
4. Werkgroep coöperatie uitnodigen voor een volgend portefeuillehoudersoverleg ntb Mevrouw van Ginkel 
 
 
 
 
 

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


