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Afwezig:

Nr.

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
Boskoop
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude
Holland Rijnland

M.H. du Chatinier
J.A. de Jager
B.J.M. de Haas
J.J.G.M. Roeffen
C.M.L. Lambrechts
I.C.J. Adema-Nieuwenhuizen
E.G.E.M. Bloemen
M. Hogervorst
P. Duijvensz
F.H. de Lorme van Rossem
M. Goedhart (trekker jeugd 3D)
J. Valk (actieplan jeugdwerkloosheid)

Nieuwkoop
Noordwijk

R. Melzer
L.J. van Ast

Agendapunt

Advies

O1

Opening en
vaststelling agenda

Agenda vast te stellen

02

Besluitenlijst/verslag Verslag vast te stellen
6 november 2013

03

Besluit

Punt 9 is verkeerd genotuleerd: Dhr. de Roon kon zich alleen
vinden in besluit 2B. Over de overige punten wil hij zich pas
uitspreken na de evaluatie regionaal kompas.
Mededelingen:
 Dhr. de Haan: er is een werkgroep ingesteld om na te
denken over het Werkbedrijf. Het werkbedrijf is nu wettelijk
verankerd in ontwerp Participatiewet. Als het lukt dan komt
de bestuurlijke trojka nog voor de kerst hierover bijeen.
 De portefeuillehouders zijn uitgenodigd voor een ontbijt over
bondgenootschap laaggeletterdheid op 18 december in
Katwijk.
 VNG congres vorige week: Resolutie aangenomen om “liever
niet, maar als het moet onder strikte voorwaarden”, de

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

persoonlijke verzorging naar de zorgverzekeraar over te
laten gaan.
Terugblik bestuurlijke overleggen:
Dhr. Kleijheeg is naar de laatste bijeenkomst van de Regionale
commissie gezondheidszorg geweest. Aanbeveling om structuur
overeind te houden. Op 24 december hebben dhr. De Gouw en
dhr. Kleijheeg een afspraak om te praten over mogelijkheden. In
januari komt de terugkoppeling.

04

Transitie Jeugdzorg:
Stand van zaken

Voorstel: Kennis te nemen van stand
van zaken voorbereiding Transitie
Jeugdzorg in Holland Rijnland en
Boskoop

Mw. Van Gelderen geeft mee dat belangrijk zorgpunt is wie
verantwoordelijkheid neemt voor het dragen van frictiekosten
bureau jeugdzorg (BJZ). Verder deelt zij mede dat het voornemen
van het Rijk is om JGGZ de eerste drie jaar nog in te laten kopen
via zorgverzekeraar.
Mw. Goedhart geeft een toelichting op de stand van zaken mbt
BJZ. De indicatiestelling bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) vervalt. De
mensen die deze taak uitvoeren kunnen niet allemaal worden
overgenomen in de jeugd en gezinsteams. BJZ heeft een groot
probleem als zij dat moeten betalen. Het Rijk lijkt deze kosten
niet op zich te willen nemen, hoewel het een gevolg is van de
nieuwe wet.
Mw. Bloemen maakt zich zorgen over de inzet van de VNG.
Verder zou er nog een reactie van staatssecretaris komen op de
problematiek rond de budgetten. Is hij deze afspraak niet
nagekomen? Mw. Goedhart: Inmiddels zijn de nieuwe budgetten
bekend gemaakt en is er landelijk 150 mln bijgekomen voor de
JGGZ nav de door ons gesignaleerde tekortkomingen van de
budgetten uit de meicirculaire op dit punt. Het Rijk gaat nu
gesprekken per regio voeren over de nieuwe budgetten. Wij
hebben ook een brief ontvangen van de staatssecretaris in reactie
op onze brief nav de beoordeling van ons RTA, waarin hij ons
uitnodigt voor een gesprek.
Dhr. Wassenaar vraagt hoe we nu praktisch omgaan met de
uitspraak 'nee, tenzij'...; moeten we niet eens een scenario gaan
voorbereiden dat we er niet goed uitkomen en een flink tekort
overblijft.
Mw. Goedhart geeft aan dat de verwachting is dat er een tekort
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over blijft. We proberen het gat wel zo klein mogelijk te maken.
Dhr. Roeffen heeft zorgen over te overbruggen gat. Wat kunnen
we doen voordat we met de staatssecretaris gaan praten?
Mw. van Gelderen geeft aan dat eea vraagt om een fijne balans:
aan de ene kant zorgen kenbaar maken richting rijk, aan de
andere kant uitstralen dat we vertrouwen hebben in ons nieuwe
model en daarmee in staat zijn jeugdzorg vanaf 2015 goed neer
te zetten.
Dhr. De Jager en dhr Mostert geven aan dat het belangrijk is
omze voorlopersrol vast te houden. 'Nee, tenzij..' nader
concretiseren om aan de voorkant mee te blijven denken.
Staatssecretaris heeft aangegeven dat we de eerste regio zijn die
echt groen wordt. Het is van belangrijk onze koers vast te
houden.
Dhr. Roeffen en Wassenaar spreken uit dat zij vinden dat de
provincie ook een verantwoordelijkheid heeft in het oplossen van
de overgangsproblemen.
Voorts wordt gevonden dat de VNG meer stelling zou kunnen
nemen in discussie rondom geld en jeugdzorg.
Tenslotte wordt afgesproken om een bijpraatsessie te hebben
zodra daar aanleiding toe is.
05

Begroting drie
decentralisaties in
het sociale domein
2014

Voorstel:
De gemeenten te adviseren:
1. In te stemmen met de
conceptbegroting van het project
3D 2014 ad. € 557.340,--, conform
bijlage 1;
2. Een bedrag van € 350.676,-beschikbaar te stellen voor het
project 3D in 2014, conform de
verdeling uit de bijlage 2;
3. Het restant projectbudget 2013 van
€ 206.664,-- beschikbaar te stellen
voor het project 3D in 2014
(bijlage 2);
Het AB van Holland Rijnland te
3

Mw. van Gelderen: dit is een pragmatisch voorstel om ook in
2014 dekking te hebben voor de activiteiten inzake 3D. Daarbij is
uitgegaan van de begroting van vorig jaar (inclusief
onderbesteding) omdat goede begroting maken nu nog
onmogelijk is. In het pho van feb. 2014 komt het werkplan 2014
ter tafel ter onderbouwing van de begroting.
Reacties:
Dhr. De Jager: het nieuwe college Alphen aan den Rijn zal hier na
2 januari een besluit over nemen, dus zal nu niet instemmen met
het AB-voorstel. Mw. Bloemen heeft de pragmatische tip aan
gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude om in
het AB niet mee te stemmen.
Dhr. Wassenaar roept om de AB-vergadering 18 december intern
goed voor te bereiden. Hij steunt het voorstel ook als db-lid
Holland Rijnland.

06

Handreiking
Versterken Sociale
Netwerken

07

Actieplan
jeugdwerkloosheid

adviseren om door middel van de
eerste begrotingswijziging 2014, op
basis van artikel 32 lid 2 van de
Gemeenschappelijke Regeling, het
bedrag van € 557.340,-- voor het 3D
project in de begroting van Holland
Rijnland op te nemen met als dekking
de afzonderlijke gemeentelijke
bijdragen 2014 en het restant
projectbudget 2013.
Voorstel: Kennis te nemen van de
Handreiking Versterken Sociale
Netwerken
Voorstel:
1. In te stemmen met de op bladzijde
7 van het Regionaal Actieplan
geformuleerde 9 voorstellen
2. In te stemmen met het
Activiteitenplan 2014-2015 met de
opmerking dat het een werkdocument
is, waarin aanpassingen mogelijk zijn

Mw. Adema: het werkplan ontbreekt. Voor de regiokeuze van
Voorschoten is het van belang om werkplan te kennen. Daarom
kunnen we niet instemmen met dit voorstel.
Mw. van Gelderen concludeert dat de meerderheid van
gemeenten zal instemmen.

Het pho formuleert complimenten voor de heldere uitwerking. Het
kan binnen de gemeenten goed gebruikt worden. Dhr De Roon
geeft aan, dat passage over jonge mantelzorgers op blz 7 niet
correct is. Deze moet aangepast worden.
Dhr. De Haan licht het actieplan toe. Op pagina 8 staan de 9
besluitpunten. De organisatiestructuur is flexibel. Nieuwe
partnerschappen worden telkens aangegaan. Subregio's kunnen
daar hun eigen rol in pakken. Ook activiteiten zijn flexibel.
Gemeenten kunnen lokale initiatieven inbrengen. Over budgetten:
gemeente Leiden is erg voorzichtig met inzet ESF-middelen.
Gemeente Leiden is risicohouder. Daarom strakke afspraken over
verantwoording en administratie. Leiden is penvoerder en
aanvrager middelen. Actieplan moet aanhaken bij sectorplannen
uit sociaal akkoord. Samenwerking 3D's en RMC wordt steeds
belangrijker. Niet alleen leerplicht maar ook kwalificatieplicht
moet leidend worden. UWV-doelgroep wordt nu ook meegenomen
in het kader van een preventieve aanpak. Nieuwe doelgroep is
allochtone jongeren. Zij laten een oververtegenwoordiging in de
cijfers zien. Minister Asscher heeft vorige week op werkbezoek in
Leiden kennisgenomen van het actieplan en voorbeelden daaruit
zoals stage nieuwe stijl en de schuldenproblematiek.
Reacties:
Mw. Bloemen: we hebben vastgesteld dat zorg en techniek
speerpuntsectoren zijn. Rijk komt nu met sectorplannen. Hoe is
dat gezwaluwstaart? Dhr. de Haan: Speerpuntsectoren blijven
speerpunt, andere kansen worden ook opgepakt. Logistiek
bijvoorbeeld wordt in Rijnstreek opgepakt. Veel hangt af van
kwaliteit en timing sectorplannen.
Mw. Wolters heeft een aantal tekstuele opmerkingen die door dhr.
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De Haan worden beantwoord.
Dhr. Wassenaar namens de afwezige heer Maat: Leiderdorp is
akkoord met voorstellen. Onvoldoende blijkt nog hoe UWV
aangehaakt is bij het actieplan. Dhr. de Haan: UWV-jongeren
worden preventief meegenomen, nadere samenwerking op dit
punt moet nog nader ingevuld worden. Dit is een nieuwe
activiteit.
Het PHO stemt in met het actieplan 2014/2015 en de voorstellen
op pagina 9.
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Thema aansluiting
onderwijs
arbeidsmarkt

Voorstel:
Het voeren van een inhoudelijke
discussie over het thema aansluiting
onderwijs arbeidsmarkt voor kwetsbare
doelgroepen

Mw. Valk houdt een presentatie over het Actieplan
Jeugdwerkloosheid en de knelpunten waar men tegen aan loopt in
de begeleiding van jongeren en rondom onderwijs.
Mw. Wolters roept op om UWV-jongeren preventief op te pakken
en niet te wachten tot ze bij de gemeente komen om een WWBuitkering aan te vragen. De kenniscentra en Stichting
Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (SBB) hebben veel kennis over
leren in de praktijk. Betrek Calibris/wijk-leerbedrijf bij het
actieplan. Mw. Valk: SBB is een belangrijke partner in het
actieplan. Er is een wijkleerbedrijf, het is alleen een dure
voorziening. We kijken of we uit kunnen breiden.
Dhr. de Roon: kansloket is ook gepresenteerd in de regiegroep
VSV. Hoe het kansloket zich tot jeugd en gezinsteams verhoudt is
nog onduidelijk. Mw. van Gelderen ondersteunt dit. We moeten in
de toekomst tussen verschillende domeinen kunnen
zwaluwstaarten. Mw. Valk: in principe wordt in het actieplan al
wel met dezelfde partijen gewerkt als die in de toekomstige jeugd
en gezinsteams.
Dhr. Mostert: wethouders onderwijs zitten met
samenwerkingsverbanden onderwijs om tafel om voor passend
onderwijs de relatie met de jeugdzorg te leggen. Benut die
overleggen! Die verbinding en intentie mist naar zijn mening nog
vanuit het onderwijs. Afstand tussen bestuur en werkvloer is in
het onderwijs soms nog te groot.
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Rondvraag

Mw. Bloemen: n.a.v. uitgaand stuk: brief van Holland Rijnland
aan VNG over WMO. Hierin werd strategie genoemd. Brief is
echter ook naar staatssecretaris en minister gestuurd. Mw.
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Bloemen vond dat niet handig. Plan B kun je wel delen met VNG,
maar niet met de minister. Mw. van Gelderen: Brief had
inderdaad enkel aan VNG verstuurd moeten zijn, excuus.
Mw. Wolters: kan er een kansen en bedreigingenoverzicht komen
van beleidsterreinen die invloed op elkaar hebben in 3D. Deze
suggestie wordt meegenomen.
Mw. van Gelderen: dankt de collega's uit Alphen, Boskoop en
Rijnwoude die mogelijk niet terugkomen na de verkiezingen voor
hun inzet en goede samenwerking in Holland Rijnland.
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