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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
 

Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 18 juli 2014 
    

   Gemeente  Naam     Gemeente  Naam 
 
Aanwezig:   Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Nieuwkoop  J.W.M. Pietersen 
   Alphen aan den Rijn H. de Jager     
   Hillegom  F. Roelfsema    Noordwijkerhout A. Gotink 
   Katwijk   I.G. Mostert    Oegstgeest  J.J.G.M. Roeffen 
   Leiden   R.A. van Gelderen   Teylingen:  A. van Kempen 

Leiderdorp  J.J.F.M. Gardeniers   Zoeterwoude  E.G.E.M. Bloemen  
   Lisse   A.D. de Roon    Holland Rijnland M. Hogervorst 
              C. Bijen    
              M. Goedhart (trekker Jeugd 3D)  

           A. Fattor (trekker wg veiligheid en Kind) 
 

                   
           
       
 
 
Nr. Agendapunt Advies Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Agenda vaststellen Akkoord met agenda. 
 
 
 

O2 Besluitenlijst/verslag 2 juli 2014 
 

Verslag vaststellen Er zijn een aantal portefeuillehouders 
aangeschoven voor agendapunt 10. Dit waren 
in elk geval mevrouw Breemer en de heren Den 
Ouden en Wassenaar. 

03 a. Mededelingen 
          1. Rapportagereeks Nieuwsuur 
          2. Memo uitputting budget 3D  
              2014 

 
b. Terug- en vooruitblik 

bestuurlijke overleggen 

 Ad a1. Mw Bloemen verzoekt om melding te 
maken van de data van uitzending bijv. met 
een persbericht en/of de 3D nieuwsflits, met 
name om raadsleden te informeren. Dat wordt 
toegezegd. 
Ad a2. Tijdens het portefeuillehouders-overleg 
van 1 oktober zal een actueel overzicht van de 
stand van het 3D budget worden geagendeerd. 
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Ad b. de heer De Roon doet verslag van een 
druk bezochte en positief verlopen bijeenkomst 
voor aanbieders op 17 juli.  
Mw. Bloemen was tevreden over de hoge 
opkomst van raadsleden bij het werkbezoek in 
het kader van de Maand van de Kennismaking 
bij Cardea en Horizon.  
Verder waren verschillende leden bij de 
bijeenkomst bij de provincie over participatie op 
15 juli: de grote participatie van jongeren uit 
Holland Rijnland viel hen in positieve zin op.  

04 Veiligheid en Kind 1. De Werkgroep Veiligheid en Kind 
opdracht te geven de benoemde 
voorstellen in de rapportage, de 
datum 8 juli 2014, verder uit te 
werken.  

2. De colleges van de gemeenten waar 
geen JPT is te adviseren dit voor 2015 
te financieren. 

3. De colleges van de gemeenten waar 
het JPT reeds functioneert, te 
adviseren het JPT te continueren in 
2015. 

 

Portefeuillehoudersoverleg is akkoord met 
beslispunt 1, met complimenten voor de 
werkgroep.  De gemeenten waar JPT nu 
functioneert, zijn van plan dat te blijven 
bekostigen en besluiten dat veelal via de 
gemeentebegroting. Oegstgeest heeft geen JPP 
en JPT en is van plan JPT te gaan inkopen per 
2015. De portefeuillehouders in de Duin- en 
Bollenstreek gaan in een apart overleg bekijken 
of zij het JPT zullen gaan inkopen. Ze zijn altijd 
tevreden geweest over het JPP en zijn verbaasd 
dat nu toch het JPT beter zou werken. 
Besluitvorming volgt.  
Dit geeft geen belemmeringen voor de 
voortgang van het werk van de werkgroep. Mw. 
Fattor, trekker van de werkgroep Veiligheid en 
Kind geeft aan dat het JPT nu voor 2/3 wordt 
gefinancierd uit de middelen van de provincie 
Zuid-Holland. Vanaf volgend jaar zijn die 
middelen begroot in het regionale jeugdbudget. 
Eenderde deel wordt betaald door de gemeente. 
Dat is zo in 2014 en blijft zo in 2015. 

05 PGB: Keuze in kader van 
opdrachtgeverschap jeugd 
 

1. In te stemmen met variant 3 voor 
het inzetten en financieren van 
persoonsgebonden budgetten voor 
jeugdhulp zoals beschreven in 
bijlage 1. 

2. De Notitie jeugdhulp 2015 aan te 
passen met bovengenoemde 

Portefeuillehoudersoverleg is akkoord met het 
voorstel. De heer Gardeniers geeft aan dat 
Leiderdorp nog steeds liever voor het 
gezamenlijke model gekozen had om later over 
te stappen op de lokale variant, om zo risico’s 
te mijden. 
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variant, alvorens deze voor te 
leggen aan de colleges.   

Mw. Goedhart geeft aan dat aan alle varianten 
risico’s kleven. Die kunnen niet worden 
voorkomen. Goed monitoren is heel belangrijk. 
Op dit moment zijn nog geen criteria opgesteld 
om te kunnen beslissen wanneer de regionale 
reserve aangesproken kan worden. Afgesproken 
wordt dat door monitoring een vinger aan de 
pols wordt gehouden en als blijkt dat er 
aanspraken op de regionale reserve te 
verwachten zijn, vooraf door het pho criteria 
worden opgesteld voor uitname van de 
regionale reserve. 
 
De notitie Jeugdhulp zal worden aangepast met 
PGB variant 3, waarna besluitvorming in de 
colleges en raden zo snel mogelijk na de zomer 
kan plaatsvinden.  

06 Entiteit organisatie Jeugd- en 
gezinsteams 

 De heer De Jager, initiator van het overleg op 
13 juni met portefeuillehouders en aanbieders 
over de entiteit jeugd- en gezinsteams, geeft 
aan dat de bijeenkomst goed is verlopen. 
Belangen zijn gewisseld en er is gekeken hoe 
tot een win-win situatie te komen, waarbij 
lokale invloed en de verantwoordelijkheden van 
de aanbieders beide gediend kunnen worden. 
Daar is uitgekomen dat het oprichten van een 
coöperatie de beste optie is, hetgeen 
beschreven is in de nagezonden memo. De 
leden kunnen instemmen met dit voorstel, maar 
willen nadrukkelijk kijken hoe zij aan de 
voorkant invloed kunnen uitoefenen. Ze willen 
meer grip dan alleen via het contract.  De optie 
van een deelname aan een raad van Advies 
zoals bij Zorgkantoor wordt genoemd.   
Han de Jager neemt het initiatief tot een 
vervolgbijeenkomst op korte termijn met de 
bestuurders die de 13e bijeen waren om een 
voorstel te maken over deze sturing aan de 
voorkant.  
Verder maken de aanbieders een voorstel voor 
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de tot stand koming van de coöperatie.  
Het voorstel, inclusief de ‘sturing aan de 
voorkant’ en beantwoording van juridische 
vragen wordt geagendeerd in een volgend pho.  
De juridische werkgroep heeft de vragen in 
beeld en zal, eventueel in overleg met Pels 
Rijcken, de juridische kant onderzoeken en 
beantwoorden.    

07 Rol DB in opdrachtgeverschap 
jeugd 

1. De colleges te adviseren in te 
stemmen met het advies om het DB 
Holland Rijnland te mandateren voor 
het aangaan van contracten met 
zorgaanbieders voor het bieden van 
jeugdhulp en met Servicepunt71 
voor het verlenen van diensten in 
het kader van het technisch 
opdrachtgeverschap. 

2. De benodigde 
dienstverleningsopdrachten, 
mandaatverleningen en 
inkoopvoorwaarden hierop aan te 
passen en voor besluitvorming door 
te geleiden naar de colleges van 
B&W. 

Voorzitter geeft bij aanvang van het 
agendapunt aan dat uit overleg met de 
ambtelijke stuurgroep een vierde variant is 
opgekomen, namelijk de colleges te 
adviseren in te stemmen met het advies 
om de secretaris van Holland Rijnland te 
mandateren voor het aangaan van 
contracten met zorgaanbieders voor het 
bieden van jeugdhulp en met 
Servicepunt71 voor het verlenen van 
diensten in het kader van het technisch 
opdrachtgeverschap. 
 
De jurist van Servicepunt 71 heeft aangegeven 
dat dit ook een juridisch correcte variant is.  
 
De leden van het overleg vinden dit de beste 
optie, omdat dit de indruk weghaalt dat het DB 
als bestuursorgaan zijn eigen afwegingen kan 
maken. Stukken als beleidsplannen, 
begrotingen worden vastgesteld door colleges 
en raden. Het portefeuillehoudersoverleg 
adviseert over de contracten van de 15 grote 
aanbieders en over het raamcontract voor de 
kleine aanbieders.  
Het portefeuillehoudersoverleg ziet de 
beoordeling van de contracten als een 
uitvoeringstaak waar zij geen akkoord van 
college of raad voor nodig hebben, mits deze 
binnen de kaders van beleidsplan en begroting 
passen. De secretaris van Holland Rijnland 
krijgt mandaat om de 15 grote contracten en de 



 

5 

circa 150 kleine contracten op basis van het 
raamcontract te ondertekenen. Het mandaat zal 
wel beperkend zijn in de zin dat de secretaris 
alleen de contracten mag tekenen waarop het 
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 
positief heeft geadviseerd. 
Gezien de samenwerking van de laatste jaren 
gaan de portefeuillehouders er van uit dat zij 
tot een consensus kunnen komen in hun 
advisering.  
 
De benodigde dienstverleningsopdrachten, 
mandaatverleningen en inkoopvoorwaarden 
moeten aangepast worden voor 
bovengenoemde variant 4 en voor 
besluitvorming doorgeleid worden naar de 
colleges van B&W. 
 
Het voorstel van mevrouw Bloemen om de 
contracten door colleges of haar 
gemandateerde te laten vaststellen heeft geen 
instemming gekregen van de andere leden.  

08 Rondvraag  
 

 - 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van het pho Sociale agenda van Holland Rijnland van 15 augustus 2014, 
 
de secretaris,    de voorzitter, 


