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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
 

Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 12 september 2014 
    

    
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 
  

Holland Rijnland  
Alphen aan den Rijn 
Hillegom  
Kaag en Braassem 
Katwijk 
Nieuwkoop  
Noordwijkerhout 

 
R.A. van Gelderen (voorzitter)  
H. de Jager 
F. Roelfsema  
H. Hoek   
I.G. Mostert  
J.W.M. Pietersen 
A. Gotink  

 
Oegstgeest  
Teylingen 
Zoeterwoude              
Holland Rijnland 

 
J.J.G.M. Roeffen  
A. van Kempen 
E.G.E.M. Bloemen 
M. Hogervorst 
M. Goedhart (transitiemanager Jeugd) 
Q. van der Zijden 
A. van Ginkel 
 
 

     
                
Nr. Agendapunt Advies Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda  Er zijn afmeldingen van mevrouw Fles en de 
heer De Roon.  
 
Akkoord met agenda. 
 

02 Verslag Portefeuillehoudersoverleg 
29 augustus 2014 

Verslag vaststellen Verslag akkoord, met de volgende wijziging:  
- Mevrouw Pietersen was ook aanwezig. 
 
Naar aanleiding van het verslag vraagt 
mevrouw Bloemen aandacht voor 2 acties:  
- Uitzoeken wanneer het advies van dit 

portefeuillehoudersoverleg bindend is. 
- Uitzoeken of het mogelijk is om één partij 

aan te wijzen om namens de 13 gemeenten 
bezwaren te behandelen.   

Mevrouw Hogervorst geeft aan dat beide 
onderwerpen bij de propositie en het  
opdrachtgeverschap verder vorm worden 
gegeven. De bespreking van dit onderwerp is 
vooralsnog gepland voor het PHO SA van 
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1 oktober.  
 
Mevrouw van Gelderen meldt naar aanleiding 
van het verslag dat er aanstaande woensdag 
een afspraak is gepland met bureau Jeugdzorg 
over de AMHK-medewerkers. 

03 a. Mededelingen 
 
 
 

 Mevrouw Pietersen meldt dat bij Nieuwkoop op 
11 september een stresstest is uitgevoerd. De 
medewerkers van het JGT lijken aardig op 
elkaar ingespeeld. Bij andere partijen, zoals 
politie, leerplicht en jongerenwerk is nog wel 
wat werk te doen. Terugkomend commentaar in 
Nieuwkoop betreft de grote geografische 
afstanden.  
 
Alle raden hebben een uitnodiging ontvangen 
voor het Simulatiespel op 14 en 28 oktober. Er 
wordt een aparte sessie georganiseerd op 17 
oktober voor bestuurders, secretarissen en 
afdelingshoofden. Op basis van het 
voorliggende aanbod en de ervaring van de 
VNG is er voor gekozen een regionale 
bijeenkomst te beleggen. Gemeenten kunnen 
altijd later ook nog een eigen bijeenkomst 
organiseren met eigen budget.  

 b. Ingekomen stukken, uitgaande 
brieven en stukken ter 
kennisneming  

 

 Mevrouw Bloemen vraagt naar aanleiding van 
de nagezonden inkoopdocumenten of deze 
gewijzigde stukken opnieuw moeten worden 
vastgesteld in de colleges? Mevrouw Goedhart 
zal deze vraag uitzetten en per mail 
beantwoorden.   
 
Mevrouw Bloemen mist als bestuurslid van 
Servicepunt 71 de brief van SP 71 over 
technisch opdrachtgeverschap bij de stukken. 
SP 71 heeft zorgen over verbinding tussen 
technisch en inhoudelijk opdrachtgeverschap. 
Mevrouw Hogervorst geeft aan dat de brief 
vrijdag binnengekomen is bij Holland Rijnland. 
Hierover zijn we in gesprek met SP71. 



 

3 

Onderwerp komt terug bij de verdere 
vormgeving van het opdrachtgeverschap.  
 

 c. terug-/vooruitblik externe 
bestuurlijke overleggen 

 De heer De Jager meldt dat het overleg 
aanstaande maandag met coöperatieleden is 
uitgesteld. Zij hadden meer tijd nodig om tot 
een vruchtbaar gesprek te komen.  
 

04 Transformatie van de jeugdzorg  Quirien van der Zijden van Partners in 
Jeugdbeleid en Marion Goedhart, regionaal 
transitiemanager, geven een presentatie over 
transformatie van de jeugdzorg, zie bijlage. 
 
Onderdeel van de transformatie zijn de Jeugd- 
en Gezinsteams en de nieuwe sturingsfilosofie. 
Bij de sturingsfilosofie wordt de 
budgetverantwoordelijkheid neergelegd bij de 
aanbieders op basis van contracten. In 2015 
geven we een budget op basis van een goed 
deugdelijk plan. Hierin dient de aanbieder ook 
aan te geven, hoe deze daar verantwoording 
over af zal leggen. Dus geen bekostiging meer 
op basis van pxq, want dan neem je de 
verantwoordelijkheid van de aanbieder voor de 
financiën weg.  
 
Alle scholen hebben straks een contactpersoon 
uit het Jeugd- en Gezinsteam. Deze kan indien 
nodig aansluiten bij het ondersteuningsteam 
van de school. Schoolmaatschappelijk werk 
krijgt ook een plek in de JGT’s. Het VO krijgt 
een contactpersoon vanuit het lokale JGT. Deze 
teams worden hiervoor versterkt. Indien al 
hulpvraag loopt, blijft huidige contactpersoon 
uit JGT van de woonplaats aanspreekpunt. De 
Heer Roelfsema geeft aan dat situatie in 
Hillegom extra complex is, omdat er veel 
kinderen van buiten de regio daar naar school 
gaan.   
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Ander doel van de transformatie is minder 
bureaucratie, dus alleen vragen stellen en 
informatie vastleggen vanuit klantwaarde, in 
plaats van vanuit verplichting/controle.  
 
Motto: high trust, low tolerance: houd je 
aan je budget, werk goed samen en laat zien 
dat je dit doet. Zo geven we professionals de 
ruimte die zij nodig hebben. Hiervoor moeten 
we heldere opdrachten formuleren. Met ruimte 
om in gezamenlijk contact af te wijken binnen 
het contract, met vertrouwen en innovatie, dus 
niet met meer geld. De heer De Jager geeft aan 
te verwachten dat de uitvoering in de komende 
jaren het beleid steeds verder zal beïnvloeden. 
Mevrouw Pietersen vraagt ook bewust te zijn 
van de nadelen van budgetfinanciering.  
 
De heer Mostert vraagt aandacht voor de 
verantwoording richting accountants en 
raadsleden. Aan ons de taak om de raden goed 
mee te nemen en naar de accountants goed 
aan te geven waarop zij moeten toetsen.  
 
Mevrouw Van der Zijden geeft aan dat het 
toekomstmodel gisteren is besproken met 
Servicepunt 71, en de vorm van accountancy 
dat past bij dit toekomstmodel. Zij moeten hier 
financierings- en verantwoordingsmodellen op 
inrichten of aanpassen. SP 71 zoekt zekerheden 
en moet zich bij deze nieuwe werkwijze 
gesteund voelen vanuit eigen DB en vanuit de 
gemeenten.  
 
Sturing zit bij aanbieders, bij uitvoering van 
contract. Periodieke verantwoording en contract 
besprekingen, hoort bij opdrachtgeverschap. 
Voor wat betreft monitoring sluiten we aan bij 
2-jaarlijkse uitvraag van het CBS over doelen 
en klanttevredenheid. Maar vragen de 



 

5 

aanbieders deze wel 4 keer per jaar in te vullen, 
om vinger aan de pols te kunnen houden.  
 
Het portefeuillehoudersoverleg besluit met een 
aantal zorgpunten over de invulling van de: 
spilfunctie van het jgt in de zorg aan cliënten, 
de uitwerking van de sturing en het betrekken 
van de raden. Mevrouw van Gelderen geeft aan 
dat dit de aandacht heeft.  

06 Rondvraag  
 

 Mevrouw Hogervorst laat weten dat 2 oktober 
in de middag een bijeenkomst is gepland voor 
ambtenaren en bestuurders, met een 
presentatie van Quirien van der Zijden over het  
toekomstmodel en van Annemarie van Daalen 
over de Sturingsfilosofie. Deze bijeenkomst is 
vorig jaar ook gehouden voor raadsleden. Nu 
worden nadrukkelijk ook nieuwe/andere 
collegeleden en ambtelijk management 
uitgenodigd.  
 
Mevrouw Bloemen heeft gehoord over mogelijke 
wachtlijsten bij bureau Jeugdzorg in verband 
met de overgang per 1 januari. Mevrouw Van 
der Zijden geeft aan hierover in contact te zijn 
met bureau Jeugdzorg. Ze verwacht een hausse 
aan aanvragen eind dit jaar, vanwege de 
onzekerheid die de nieuwe structuur met zich 
meebrengt. Er is bij bjz echter met ingang van 
1 januari geen formatie meer om deze nog af te 
handelen. 
Mw. Van Gelderen kaart dit aan bij 
Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin 
van Rijn.  

 
 
 

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


