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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
 

Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 29 augustus 2014 
    

    
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 
  

Holland Rijnland 
Hillegom  
Kaag en Braassem 
 
Katwijk 
Leiderdorp 
Noordwijk 
Noordwijkerhout 

 
R.A. van Gelderen (voorzitter)  
F. Roelfsema  
H. Hoek   
F.M. Schoonderwoerd  
I.G. Mostert  
J.J.F.M. Gardeniers  
M.J.C. Fles  
A. Gotink  

 
Oegstgeest  
Teylingen 
Zoeterwoude              
Holland Rijnland 

 
M. den Boer  
A. van Kempen 
E.G.E.M. Bloemen 
M. Hogervorst 
M. Goedhart (trekker Jeugd 3D) 
A. van Ginkel 
T. van Santen 
E. Visser (werkgroep inkoop, Lisse) 

     
                
Nr. Agendapunt Advies Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda  Akkoord met agenda. 
 

02 Verslag Portefeuillehoudersoverleg 
15 augustus 2014 

Verslag vaststellen Verslag akkoord.  
 
 

03 a. Mededelingen 
b. Ingekomen stukken, uitgaande 

brieven en stukken ter 
kennisneming  

 
 
 

 Aansluitend aan het portefeuillehoudersoverleg 
is een bestuurlijke stuurgroep gepland. Deze 
stuurgroep (met vanuit elke subregio 2 
vertegenwoordigers) is bedoeld als 
klankbordgroep voor afstemming van 3D-
onderwerpen. De heer Mostert vraagt of de 
bestuurlijke stuurgroep nog nodig is nu het 
portefeuillehoudersoverleg elke 2 weken bij 
elkaar komt. Afgesproken wordt om de afspraak 
van vanmiddag niet door te laten gaan. De 
stuurgroep komt alleen bij elkaar als er een 
bespreekstuk is dat bestuurlijk moet worden 
voorbereid voor het portefeuillehouderoverleg 
of als er een bestuurlijk klankbord nodig is.  
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De heer Mostert meldt dat er maandagochtend 
29 september om 10:00 uur in Katwijk een 
regionale WMO-startbijeenkomst met de 
staatssecretaris is georganiseerd door het Rijk. 
Alle wethouders uit de regio’s Holland Rijnland, 
Midden-Holland en Haaglanden zijn uitgenodigd 
in Katwijk. 
 

 Inkoopstukken Jeugdhulp deze stukken ter besluitvorming voor te 
leggen aan de colleges en raden middels 
bijgevoegd voorstel 

Akkoord met voorstel met onderstaande 
aanpassingen.  
 
Mevrouw Fles vindt dat er een goed stuk 
voorligt. Zij vraagt nogmaals aandacht om het 
collegestuk iets scherper te verwoorden, met 
aandacht voor volledige jaartallen en het 
uitschrijven van afkortingen. De werkgroep zal 
haar opmerkingen verwerken.  
 
De heer Hoek geeft mede namens Alphen aan 
den Rijn en Nieuwkoop aan dat zij het stuk niet 
ter vaststelling zullen aanbieden aan de Raad. 
Het gaat om uitvoering en dat is des colleges. 
Het stuk gaat wel ter kennisname naar de raad. 
De heer Gardeniers en den Boer onderschrijven 
dit standpunt. Mevrouw Bloemen voegt toe dat 
de raad wel gaat over de financiële aspecten; 
zij vraagt daarbij aandacht voor het beslispunt 
inzake pgb.  
De rol van het college of de raad hierin is 
verschillend per gemeente en is afhankelijk van 
het mandaat dat de raad aan het college heeft 
gegeven.  
 
De heer Hoek geeft aan dat de Rijnstreek graag 
wil vasthouden aan de contractduur van 1 jaar 
om zo de aanbieders uit te dagen om op een 
andere manier te gaan werken. In de stukken 
wordt wisselend over 1 of 2 jaar gesproken. 
Mevrouw Van Gelderen geeft aan dat hierover 
eerder uitgebreid is gesproken en dat samen 
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geconcludeerd is dat 2 jaar noodzakelijk is, 
omdat 2015 een overgangsjaar is. Lopende het 
eerste jaar wordt de innovatie verder 
vormgegeven. Afgesproken wordt opnieuw om 
als termijn 2 jaar te hanteren en daarbij de 
focus te houden op de innovatie/transformatie. 
De werkgroep zal de stukken hierop screenen.  
 
Mevrouw Bloemen geeft aan dat beslispunten 7 
en 8 nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Mevrouw 
Van Santen geeft aan dat dit zo geformuleerd is 
op advies van Stichting Rijk. Mevrouw Bloemen 
vraagt waar is geregeld dat het advies van dit 
portefeuillehoudersoverleg bindend is. Mevrouw 
Van Santen gaat na of dit afdoende is gedekt 
met de bestaande  verordening voor de 
portefeuillehoudersoverleggen van Holland 
Rijnland. Mevrouw Bloemen vraagt of het 
mogelijk is om één partij aan te wijzen om 
namens de 13 gemeenten bezwaren te 
behandelen? De werkgroep pakt dit op.  
 

04 Verordening Jeugdhulp colleges adviseren de voorliggende 
verordening voor vaststelling aan de 
gemeenteraad voorleggen. 

De heer Mostert vraagt hoe de keuzevrijheid 
voor identiteitsgebonden zorg in de verordening 
is opgenomen. Mevrouw Visser licht toe dat 
keuzevrijheid, rekening houden met 
levensbeschouwing, identiteit en culturele 
achtergrond in verordening is opgenomen (art 
9c). 
 
De heer Hoek is inhoudelijk akkoord; in de 
Rijnstreek wordt de tekst verwerkt in een 3D-
brede verordening. Hij heeft de verordening 
voorgelegd aan de WMO adviesraad. Deze is blij 
met integrale aanpak.  
 
Mevrouw Bloemen is positief over de 
aangepaste verordening. Ze is van plan deze 
verordening over te nemen, maar zonder het 
onderdeel waarin beschreven wordt hoe het JGT 
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bepaalde taken moet uitvoeren. Ze vindt dat 
het JGT dit zelf moet uitwerken in overleg met 
de gemeente. De heer Gardeniers vindt het van 
groot belang dat Zoeterwoude dezelfde 
verordening vastlegt, mede omdat het de 
bedoeling is dat Zoeterwoude en Leiderdorp een 
gezamenlijk JGT krijgen. Als de gemeenten 
verschillende verordeningen hebben, ziet hij dit 
niet lukken.  
Mevrouw Van Gelderen houdt een warm 
pleidooi voor het belang van eenduidigheid en 
gezamenlijkheid. Als de verschillen zo klein zijn, 
waarom zou je dan niet dezelfde verordening 
vaststellen? Voor inwoners en voor de 
samenwerking is het belangrijk dat we allemaal 
dezelfde verordening vaststellen. Mevrouw 
Bloemen pakt dit op met Leiderdorp. 
 
Mevrouw Bloemen vraagt wie de hoogte van het 
PGB bepaalt, volgens haar moet dit in de door 
de raad vast te stellen verordening en niet in 
door het college vast te stellen beleidsregels. 
Mevrouw Visser licht toe dat deze 
verordening aangeeft dat het college dit doet. 
VNG geeft 2 opties, wij hebben gekozen om het 
zo te doen. Mag beide. Indien hierover discussie 
ontstaat met inwoners, kunnen raadsleden 
aangeven dat lopende gevallen gelijk blijven of 
verwijzen naar het college.  
Mevrouw Visser geeft aan dat de werkgroep nu 
verder gaat met het opstellen van nadere 
regels. Gemeenten kunnen hierbij maatwerk 
leveren.   
 
Akkoord met verordening (Zoeterwoude onder 
voorbehoud). 
 

05 Memo Juridische entiteit Jeugd- en 
Gezinsteams 
 

informatief De heer Roelfsema vraagt hoe het staat met 
het met BTW-probleem. De heer Den Boer is 
benieuwd naar de vervolgacties. De heer 
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Mostert vraagt om aandacht voor de ICT.  
 
De heer Van Kempen vindt de zorgen om BTW 
en ICT terecht. Dit moet worden geregeld door 
de aanbieders. De coöperatieve vereniging is er 
1 januari 2015, de groep van bestuurders houdt 
vinger aan de pols bij de voortgang. Ook volgen 
zij de ontwikkelingen op het gebied van BTW en 
ICT. De groep bestuurders die betrokken zijn bij 
de juridische entiteit van de JGT’s komt elke 2 à 
3 weken bij elkaar als klankbordgroep bij het 
oprichten van de coöperatie. Als de entiteit er 
is, zal voor 2015 en verder gekeken worden wat 
hiervoor een goede structuur is. De heer Van 
Kempen geeft aan dat hij in deze 
klankbordgroep voor de zekerheid aandacht zal 
vragen voor het voorkomen van kartelvorming. 
Door de coöperatieve vorm is in ieder geval 
geen sprake van uitsluiting. Aansluiting van 
andere organisaties is makkelijk te regelen. 

06 Rondvraag  
 

 Mevrouw Bloemen deelt mee dat zij gisteren 
heeft meegelopen met het meldpunt 
kindermishandeling. Aandachtspunten zijn de 
drukte bij de goedkopere voorzieningen, 
waardoor in één geval gekozen werd voor de 
duurdere crisisopvang. Daarnaast maakt ze zich 
zorgen of er voldoende goed personeel 
overblijft bij bureau Jeugdzorg als de ontslagen 
plaatsvinden op basis van het 
afspiegelingsprincipe. Mevrouw Van Gelderen 
geeft aan dat dit de aandacht heeft en indien 
nodig nu al bijscholing plaats gaat vinden. Er 
zijn hierover uitgebreide gesprekken geweest 
tussen de 3 regio's en bureau jeugdzorg.  

 
 
 

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


