
 
CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 

 

Aanwezig:  

Naam Gemeente Naam Gemeente Naam  Gemeente 

H. de Jager Alphen aan den Rijn A.D. de Roon Lisse I. van Breda Holland Rijnland 

F.Q.A. van Trigt Hillegom J.W.M. Pietersen Nieuwkoop H. Gorter (verslag) Holland Rijnland 

H.P.M.  Kaag en Braassem M.J.C. Fles Noordwijk A. van Ginkel Holland Rijnland 

I.G. Mostert Katwijk A. Gotink Noordwijkerhout T. Schavemaker Holland Rijnland 

P. Dirkse Leiden J.J.G.M. Roeffen Oegstgeest R. Somair Holland Rijnland 

R.A. van Gelderen (voorzitter) Leiden I.C.J. Nieuwenhuizen Voorschoten  P. Grob TWO  

A. Beekhuizen-Wesseling Leiderdorp     
 

    

 

Gasten: Mw. Kager (Oegstgeest), Mw. Wieling (Noordwijk), dhr. Massa (HLT)     
    

 

Nr. Agendapunt Besluit 

03.   Opening en vaststelling agenda  Mw. Van Gelderen heet iedereen van harte welkom. Agendapunt 7 ‘Terugdringen dak- 

en thuisloosheid, versnelde uitstroom uit de maatschappelijke opvang en regionale be-

kostiging van gebouw C’ vervalt. De agenda is vastgesteld.  

04.   Vaststelling besluitenlijst PHO Maatschappij 18 januari 2017  De besluitenlijst is vastgesteld.   

 

 Naar aanleiding van de actielijst: 

 Mw. Van Gelderen benoemt dat er 8 gemeenten zijn die hebben deelgenomen aan 

het onderzoek van de VNG. 

 Dhr. van Trigt: hoe wordt de bepaling normering wachtlijst/wachttijd afgehandeld? De 

TWO bereidt dit voor om een keer terug te laten komen in een volgend  PHO.  

05.  Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen  5a. Mededelingen:  

 Terugblik Werkconferentie huisvesting Bijzondere Doelgroepen: het was een suc-

cesvolle bijeenkomst waaruit bleek dat er nog een kloof te slechten is tussen de ver-



 

Nr. Agendapunt Besluit 

schillende domeinen. Afgesproken is om hier snel een vervolg aan te geven.   

 Terugblik Themacafé Wachttijden en Wachtlijsten in de Jeugdhulp: ook dit was een 

succesvolle bijeenkomst waar een vervolg op moet komen. Mw. Van Gelderen geeft 

aan dat er grote verschillen zijn in het kennisniveau en het zicht op de eigen rol van 

raadsleden. Goed om hier eens over door te praten.  

 Terugdringen dak- en thuisloosheid,  versnelde uitstroom uit de maatschappelijke 

opvang en regionale bekostiging van gebouw C: er wordt een brief opgesteld die 

naar de colleges wordt gestuurd met daarin voorstellen ter uitwerking op het gebied 

van terugdringen dakloosheid, versnellen uitstroom en bekostigen van gebouw C 

voor de periode 1-4-2017 – 31-12-2017. 

5b. Ingekomen stukken en stukken ter kennisneming:  

 Ondertekening convenant landelijke toegang beschermd wonen: Gemeente Leiden 

heeft het convenant ondertekend zal het convenant ondertekenen.   

5c. Externe bestuurlijk overleggen:  

 Mededeling over Bestuurlijk Overleg doelgroepenvervoer: het overleg is niet doorge-

gaan. De gedeputeerde zoekt naar een bestuurlijk verkenner die de wensen van ver-

schillende regio’s in kaart gaat brengen. 

 BJ42: Mw. Van Gelderen is aanwezig geweest bij het nieuwe bestuurlijk overleg dat 

vanuit de VNG georganiseerd wordt voor de jeugdregio’s. Voor volgend overleg be-

spreken welke onderwerpen onze regio daar onder de aandacht wil brengen.  

 

06.  Overzicht ambtelijke en bestuurlijke tafels Zorg/WMO 

 

Voorstel:  

Kennisnemen van de presentatie. 

Het PHO heeft kennisgenomen van een overzicht van de huidige ambtelijke en bestuur-

lijke overlegtafels voor WMO, WPG en zorg door middel van een presentatie door mw. 

van Breda. 

 

 Het overzicht en de presentatie worden aan het PHO gezonden.  

 Opmerkingen:  



 

Nr. Agendapunt Besluit 

 Dhr. Mostert noemt als aandachtspunt dat er geen dingen dubbel opgepakt moe-

ten worden. Goed om dit in de gaten te houden. Mw. Van Gelderen oppert om 

hiervoor vaste agendapunten op te nemen in ambtelijk overleg die verwijzen naar 

onderwerpen die besproken zijn in ander ambtelijk overleg.   

 Dhr. de Jager geeft aan dat goed in de gaten gehouden moet worden waar wat 

besproken wordt. 

 Graag nog in presentatie opnemen: raakvlakken met (passend) onderwijs, parti-

cipatie en schuldhulpverlening.  

 

08.  Werkagenda 2017 

 

Voorstel:  

De gemeenten te adviseren om:  

1. de Werkagenda Jeugd 2017 Holland Rijnland vast te 

stellen. 

2. In te stemmen met de conceptbegroting voor de uitvoe-

ring van de werk-agenda, te weten € 147.000,-. 

3. Een bedrag van € 97.000,- beschikbaar te stellen aan 

Holland Rijnland voor de uitvoering van de werkagenda 

conform de verdeling onder het kopje financiën. 

 Het PHO stemt in met het voorstel.  

 

 Mw. Somair en mw. Van Ginkel lichten de Werkagenda Jeugd 2017 toe.  

  

Reacties PHO: 

 Complimenten over het stuk en de hoge ambitie. Ook goed om te zien wat er vo-

rig jaar bereikt is.  

 Het PHO zegt toe ambtelijke inzet waar te maken en wil graag per gemeente het 

signaal krijgen wanneer dit niet voldoende geleverd wordt. Mw. Van Gelderen 

benadrukt wel dat het bij gesprekken over capaciteit lijkt of het gaat om extra 

werk. Dit is niet zo en zij pleit ervoor om dit ook zo uit te dragen.  

 Het PHO vindt het belangrijk om bestuurlijk aangehaakt te blijven en stelt het op 

prijs als onderwerpen toegelicht worden in het PHO.   

 Oegstgeest: dhr. Roeffen stelt voor om het kader voor de evaluatie van de inkoop 

in het 1e kwartaal van 2017 vast te stellen en in 2018 snel geëvalueerd kan wor-

den. Dit naar aanleiding van een motie in de raad.  

Eerder is afgesproken dat we vasthouden aan de termijnen in de DVO zodat ge-

leerd kan worden van elkaars ervaringen, de rust in de organisatie wordt behou-



 

Nr. Agendapunt Besluit 

den en de ervaringen van 2017 in de evaluatie meegenomen kunnen worden. 

Dat betekent dat in het 2
e
 kwartaal van 2018 besloten zal worden over samen-

werking.  

 

Het PHO heeft kennisgenomen van een korte toelichting over twee onderzoeken die in 

het kader van de Werkagenda uitgevoerd worden: onderzoek huisartsen en cliënterva-

ringsonderzoek.  

 

 Naar aanleiding van het onderzoek onder huisartsen: 

 Mw. Pietersen ziet graag een praktisch advies als resultaat en niet alleen een 

wetenschappelijk artikel.  

 Dhr. Mostert geeft het advies om goed te kijken welke huisartsen je uitnodigt om 

deel te nemen aan het onderzoek. Betrek bijvoorbeeld de Zorggroep Huisartsen.  

 Het PHO adviseert om de onderzoeker ook in gesprek te laten gaan met ge-

meenten en wethouders omdat er al veel kennis is over huisartsen.  

 

 De nieuwe Nieuwsbrief Jeugd is uitgedeeld als afsluiting van dit agendapunt 

 

09. Concept Begroting Holland Rijnland 2018 

 

Voorstel:  

kennis te nemen van het domein Maatschappij in de concept-begroting 

en het Dagelijks Bestuur te adviseren op de voordracht aan het Alge-

meen Bestuur van 21 juni. 

 Het PHO heeft kennisgenomen van het domein Maatschappij in de concept-begroting en 

adviseert het Dagelijks Bestuur om deze voor te dragen aan het Algemeen Bestuur van 

21 juni.  

 

 Mw. Schavemaker geeft aan dat de opmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding van 

de Kadernota en al opgepakt moesten worden, verwerkt zijn in de Werkagenda Jeugd 

2017.  

10.  Rondvraag en sluiting  Dhr. de Jager deelt mede dat Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem contact 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

hebben gehad met het Ministerie van VWS over het arrest van het Hof. Dhr. de Jager 

stuurt de reactie van het ministerie door aan het PHO.  

 Mw. Van Gelderen deelt mede dat zij een brief aan de raad van Leiden gaat sturen 

(Q3 en afronding inkoop) waarin zij ook al iets zegt over de uitgaven 2016 en 2017 

en verder. Zij deelt deze brief met het PHO. NB: de brief is op 17 februari via de amb-

tenaren jeugd verspreid.  

 

 

Actielijst 

 PHO 15 februari 2017   

04.  Onderwerpen BJ42 bespreken  15 maart 2017 PHO 

04.  Vervolg definiëring wachtlijst/wachttijd Een volgend PHO TWO 

06.  Onderwijs, participatie en schulphulpverlening opnemen  15 maart 2017  Holland Rijnland/mw. Van Breda 

10. Doorsturen reactie Ministerie VWS Maart 2017 Alphen aan den Rijn/Kaag en Braassem 

10.  Brief Leiden Q3 en afronding delen met PHO Afgehandeld Gemeente Leiden 

    

 PHO 18 januari 2017   

07. Planning gezamenlijke subsidieaanvraag 2018 Een volgend PHO Gemeente Leiden 

    

 PHO 7 december 2016   

09.  Beantwoorden vraag REA-topklas 15 maart 2017 Holland Rijnland/RBL 

 

 

PM lijst 

 PHO 18 januari 2017   

04 Preventie: lokale en landelijke ideeën over preventie uitwisselen Voorjaar 2017 AO Jeugd 

05 Uitwisseling mogelijkheden Peer Review  (PHO thema onderwerp) PM Zomer 2017 AO Jeugd 



 
     

 PHO 7 december 2016   

06. Terugdringen voortijdig schoolverlaters  Mei 2017 Holland Rijnland/RBL 

    

 PHO 28 september 2016 Planning Actie 

01 Stukken Kind en veiligheid  opnieuw op de agenda inclusief notitie hoe ge-

meenten aanbevelingen lokaal kunnen oppakken. 

Februari 2016 Holland Rijnland/Xandra van Ginkel 

 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland van 15 maart 2017. 

de secretaris,       de voorzitter, 

H. Gorter                                         R.A. van Gelderen  


