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Gemeente

Naam

Gemeente

Naam

Holland Rijnland
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse

R.A. van Gelderen (voorzitter)
G. Kleijheeg
F.M. Schoonderwoerd
I.G. Mostert
J.J. de Haan
C.J.M.W. Wassenaar
A.D. de Roon

Alphen aan den Rijn H. de Jager
Oegstgeest
J.J.G.M. Roeffen

Noordwijkerhout
Noordwijk

B.J.M. de Haas
L.J. van Ast

Aanwezig:

Afwezig:

Nr.

Agendapunt

Advies

O1

Opening en
vaststelling agenda

Agenda vast te stellen

02

Besluitenlijst/verslag
5 februari 2014

Verslag vast te stellen

03

Nieuwkoop
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude
Holland Rijnland

P. Melzer
C.M.L. Lambrechts
I.C.J. Adema-Nieuwenhuizen
E.G.E.M. Bloemen
M. Hogervorst
P. Duijvensz
R. Somair
M. Goedhart (trekker jeugd 3D)
E. Visser (trekker werkgroep Opdrachtgeverschap)

Besluit

De heer de Roon merkt op dat onderaan blz. 3 van het
conceptverslag “Bollen 4” staat, dit moet zijn “Bollen 5”. Het
verslag wordt vervolgens vastgesteld.

a. Mededelingen
b. Ingekomen
stukken, uitgaande
stukken en
stukken ter
kennisname
c. terug-/vooruitblik
externe
bestuurlijke

a. Mededelingen:
De heer De Jager vertelt dat hij de informatiemarkt op het
provinciehuis heeft bezocht. Hier heeft hij kort gesproken met
gedeputeerde, Rik Janssen. De heer De Jager heeft in dit
gesprek de inhoud van de brief aan de staatssecretarissen van
eind februari nog eens beklemtoond. De gedeputeerde vond dat
de verantwoordelijkheid vooral bij het Rijk ligt.
Mevrouw van Gelderen vertelt dat Stichting MEE en VWS
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overleggen

afspraken hebben gemaakt over clientondersteuning. Voor 1 mei
2014 moeten gemeenten een afspraak hebben gemaakt over
continuïteit clientondersteuning door MEE. Deze afspraken
moeten minimaal betrekking hebben op 2015, zijn bij voorkeur
meerjarig en worden gemaakt op regionaal niveau. Mevrouw van
Gelderen stelt voor dit regionaal op te pakken en de Stuurgroep
3D hiervoor te benutten, net zoals rondom de afspraken met BJZ
is gedaan. Om voor 1 mei tot een overeenkomst te kunnen
komen, wordt de concept-overeenkomst per mail aan de pholeden voor akkoord voorgelegd.
Mevrouw Bloemen steunt het voorstel maar merkt tegelijkertijd
op dat portefeuillehouders niet bevoegd zijn om hierover te
besluiten. Formeel gezien is dit een raadsaangelegenheid.
b. Ingekomen stukken:
Op 26 februari jl. vond het laatste gesprek plaats tussen de
regio's en BJZ. Dit heeft geleid tot bijgevoegde uitgaande brief.

04

Gezamenlijk
opdrachtgeverschap
jeugdhulp

Voorstel:
1. De colleges van de 14
gemeenten van Holland
Rijnland te adviseren de
“Notitie gezamenlijk
opdrachtgeverschap jeugd”
voor te leggen aan de raad voor
vaststelling, zodat:
a.
De uitvoering en
coördinatie van het regionaal
opdrachtgeverschap kan
worden belegd bij de
Gemeenschappelijke Regeling
Holland Rijnland, in de vorm
van een
dienstverleningsopdracht door
gemeenten. De uitvoering van
de beheerstaken wordt zoveel
als mogelijk gedaan via
bestaande lokale of regionale
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c. Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen:
Geen.
De portefeuillehouders stemmen in met het voorstel.
Daarbij maken zij de volgende opmerkingen:
- De tijdelijkheid van het gezamenlijk opdrachtgeverschap hoeft
niet onderstreept te worden. De kwaliteit moet goed zijn. Het
gevaar van te veel tijdelijkheid is een halfslachtige invulling.
- Bekijk goed over welke onderdelen de raad moet besluiten.
Status van het stuk moet duidelijk zijn. Er komt een concept
raadsvoorstel.
- Werk de juridische positie nader uit: Na instemming van de
raden wordt de juridische positie uitgewerkt.
- planning met resultaten proeftuinen: vooruitlopend op de
resultaten van de proeftuinen zullen er al wat besluiten genomen
moeten worden over de omvang en budget voor het jeugd- en
gezinsteams. Hiervoor wordt een “gefundeerde schatting
gemaakt” op basis van het zorggebruik.
- ruimte voor lokale invulling: de lokale invulling zit vooral in de
jeugd- en gezinsteams. Eventuele wensen m.b.t. specifieke
aanbieders kunnen worden meegegeven voor het Programma
Jeugdhulp 2015. Marion Goedhart benadrukt nog dat bij de

gemeentelijke afdelingen en het
zorgkantoor/de
zorgverzekeraar.
b.
Voor de spreiding van
financiële risico’s wordt in 2015
voor de gespecialiseerde
jeugdzorg gewerkt volgens het
verzekeringsmodel, dat
maximale risicospreiding biedt
in de eerste jaren waarin de
risico’s het grootst zijn. Op
termijn kan een model met
minder risicospreiding worden
ingevoerd.
2. De colleges van de 14
gemeenten van Holland
Rijnland te adviseren de raad
voor te stellen voor de opstart
en coördinatie van het
regionaal opdrachtgeverschap
jeugd gezamenlijk in 2014 €
350.976,15 beschikbaar te
stellen.
3. De colleges van de 14
gemeenten van Holland
Rijnland te adviseren de raad te
informeren over het geraamde
percentage van 1% voor de
uitvoering van regionaal
opdrachtgeverschap jeugd in
2015, naast 0,5% voor lokaal
accounthouderschap.
4. Een coördinator aan te stellen
die het regionale
opdrachtgeverschap, binnen de
kaders van de “Notitie
gezamenlijk
opdrachtgeverschap jeugd”,
verder uitwerkt met
gemeenten, potentiële
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inkoop van zorg er ruimte blijft voor lokale aanbieders. Echter,
gemeenten zijn ook gebonden aan het regionaal
transitiearrangement. Uiteraard zal er aandacht zijn voor de
diversiteit van aanbieders.
- maak gebruik van bestaande deskundigheid en infrastructuur
en werk uit welke taak door wie en waar wordt uitgevoerd. Zet
geen nieuwe inkooporganisatie op.
- Technisch beheer moet ook de inkoop omvatten. Kijk hiernaar
in het stuk en scherp dit eventueel aan.
- aansturing moet nog uitgewerkt worden: wie is
verantwoordelijk DB en AB Holland Rijnland of voorzitter
stuurgroep 3D?
- 1,5 procent: door samenwerking kunnen we kosten beperken.
Daarom is de landelijke norm van drie procent voor ambtelijke
organisatie terug gebracht naar de helft.
- Noem de coördinator kwartiermaker. Het gaat om een tijdelijke
opdracht; het uitwerken en opzetten van het gezamenlijk
opdrachtgeverschap.
- taak verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed uitwerken:
wie heeft welke rol. Denk hierbij aan raden, colleges,
portefeuillehouders en aansturing gezamenlijk
opdrachtgeverschap. Zorg hierbij democratische en juridische
inbedding. Mevrouw Bloemen biedt aan om hierover mee te
denken.
- Ten aanzien van de tekst worden na de vergadering nog enkele
aandachtspunten meegegeven.

beheersorganisaties en Holland
Rijnland.
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Samenwerkingsagenda
en –convenant Zorg en
Zekerheid

06

Inzet middelen
Europees Sociaal
Fonds (ESF)

Voorstel:
1.
In te stemmen met de
bijgevoegde
samenwerkingsagenda en
samenwerkingsconvenant met
Zorg en Zekerheid
2.
Mevrouw van Gelderen
als voorzitter van het PHO
Sociale agenda te mandateren
om het convenant te
ondertekenen;
3.
Mevrouw van Gelderen
als voorzitter van het PHO
Sociale agenda aan te wijzen
als vertegenwoordiger van
Holland Rijnland in het in de
samenwerkingsagenda
voorgestelde bestuurlijk
overleg.

Er wordt ingestemd met het voorstel, onder voorbehoud dat:
. De naam van mevrouw van Gelderen vervangen wordt door de
functie; voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda.
. Dhr. De Jager wordt benoemd als vervanger als er tijdelijk
geen voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda is ivm
verandering samenstelling colleges.
Mevrouw van Gelderen geeft mee, dat nadruk moet liggen op de
inhoud van de samenwerking. Het praktisch invulling geven
moet prioriteit hebben boven het schrijven van visies.

De heer De Haan leidt het voorstel in en geeft aan dat de
Voorstel:
opstelling van het budget gewijzigd is. De gewijzigde opstelling
Kennis te nemen van het memo inzet
middelen Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt uitgedeeld. Hierbij is een verdeling gevoegd van de
cofinanciering op basis van de verdeelsleutel van het
Participatiebudget. Dit is een logische objectieve verdeelsleutel.
Vanuit het pho komen de volgende opmerkingen:
De heer de Roon is positief en zal het inbrengen in bestuur ISD
Bollenstreek. Beschikbaarheid van cofinanciering is
randvoorwaarde. Mevrouw Adema merkt op, dat Voorschoten nu
aangesloten is bij arbeidsmarktregio Haaglanden. Voorschoten
participeert hier in ESF aanvraag.
De heer Mostert is positief en vraagt of het pho niet kan
besluiten aanvraag in gang te zetten.
De heer De Haan antwoordt:
 We zullen uitzoeken wat het effect is op verdeelsleutel,
dat Voorschoten meegaat met Haaglanden
 Formeel is de arbeidsregio geen GR. Pho kan geen
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bindende besluiten nemen. We kunnen hier ons alleen
moreel verplichten.
 Onderstreept het belang van inzetten cofinanciering. Als
gemeenten geen cofinanciering in kunnen zetten vervalt
de basis onder ESF.
Voorzitter stelt voor, besluit aan te passen in het geven van
positief advies aan de colleges. De heer Wassenaar geeft aan
deze vrijheid niet te hebben.

-

Rondvraag Sociale
Agenda
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Collectief Vervoer
(Gezamenlijk deel
sociale agenda en
verkeer & vervoer)

Voorzitter concludeert, dat het pho uitspreekt het zeer eens te
zijn om de aanvraag in gang te zetten.
Mevrouw Bloemen merkt op dat dit de laatste keer is dat het
portefeuillehouderoverleg in deze samenstelling PHO bijeen is.
Binnen de sociale agenda is deze periode veel opgepakt. De
voorzitter, mevrouw van Gelderen, wordt gecomplimenteerd
voor het feit dat zij veel extra zaken heeft opgepakt.
Besproken wordt in hoeverre er voor de periode van de
wisselingen binnen raden en colleges een bestuurder als
constante factor aangewezen kan/moet worden.
Voorstel:
Tijdens dit agendapunt hebben de portefeuillehouders Sociale
Aan de hand van presentaties en
Agenda en Verkeer en Vervoer de mogelijkheden aangehoord en
stellingen zal een gezamenlijke
besproken om mogelijke efficiëntie winst te behalen in de
gedachtewisseling worden gevoerd
organisatie van het doelgroepenvervoer en eventueel de
over dit onderwerp. Ter informatie is
‘onderkant’ van het openbaar vervoer. Na een inleiding van Kees
de managementrapportage Regiotaxi
Goossens, trekker van de werkgroep Vervoer binnen de drie
Holland Rijnland over 2013 bijgevoegd. decentralisaties in het sociaal domein, over de werkzaamheden
van de werkgroep heeft dhr. Erik van der Kooij namens de
provincie Zuid-Holland een toelichting gegeven op een
soortgelijk onderzoek voor de toekomstige bus concessie in het
gebied Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee. Daar is recent
een onderzoek afgerond of en op welke manier een deel van het
busvervoer, de zgn. dunne slechter bezette lijnen en de buurten belbussen, een vorm van samenwerking aan zou kunnen
gaan met het doelgroepenvervoer.
Vervolgens hebben de heren Bas Witte en Pieter Boode van de
Cissoniusgroep, degenen die het 3D project vervoer begeleiden,
een toelichting gegeven op de wijze waarop het onderzoek is
aangepakt en de resultaten tot nu toe. Hierbij zijn zij onder
meer ingegaan op de resultaten van een werkconferentie over
dit onderwerp op 13 februari jl. Het streven is rond eind maart
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het eindrapport af te ronden. Hierin staan aanbevelingen voor de
toekomst waarbij wordt aangegeven hoe deze vorm van vervoer
zo goed en efficiënt mogelijk kan worden vormgegeven. Dit
binnen de financiële mogelijkheden van de gemeenten en
uiteraard rekening houdend met de beperkingen van de
verschillende doelgroepen.
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Rondvraag
gezamenlijk deel
sociale agenda en
verkeer & vervoer

Geen.
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