
 
CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 7 juni 2017  

 

Aanwezig: 
Naam Gemeente Naam Gemeente Naam  Gemeente 

J.A. de Jager Alphen aan den Rijn J.W.M. Pietersen Nieuwkoop T. Schavemaker Holland Rijnland 
F.Q.A. van Trigt Hillegom M.J.C. Fles Noordwijk M.T. Wagtmans (verslag) Holland Rijnland 
H.P.M. Hoek Kaag en Braassem A. Gotink Noordwijkerhout P.J.G.M. Grob TWO Jeugdhulp 
F. Schoonderwoerd Kaag en Braassem J.J.G.M. Roeffen Oegstgeest   
I.G. Mostert 
R.A. van Gelderen (voorzitter) 

Katwijk 
Leiden 

A.L. van Kempen 
N. Mol  

Teylingen 
Voorschoten 

  

A. Beekhuizen-Wesseling 
A.D. de Roon 

Leiderdorp 
Lisse 

E.G.E.M. Bloemen 
C. den Ouden 

Zoeterwoude 
Zoeterwoude 

  

      
 

    

Gasten: Mw. Hogervorst (gemeente Leiden), dhr. Voermans (TWO Jeugdhulp), dhr. Smakman (RBL), dhr. Dirkse (gemeente Leiden)     
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01.  Opening en vaststelling agenda  De agenda is vastgesteld 

02.   Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 10 mei  Met wijziging van onderstaande punten is de besluitenlijst vastgesteld. 
- Mw. Pietersen geeft aan dat de opmerking namens Nieuwkoop betreft Ge-

bouw C. onjuist is verwoord. Deze mag worden verwijderd.  
- Dhr. Mostert geeft aan dat er jaarlijks vanuit het bestuurlijk overleg Werk een 

afstemmingsoverleg met het onderwijs wordt georganiseerd. Dit wordt aan-
gepast in de besluitenlijst. De naam van mw. Sinnema wordt eveneens ge-
wijzigd.   

03.  

 

Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen 

  
a) Mededelingen 

 
a) Mededelingen 

IV. Dhr. Roeffen meldt dat er een inhoudelijk goed gesprek is gevoerd met 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

I. Verzamelen agendapunten BJ42 16 juni 
II. Aangepast voorstel Dress for Success  

III. Afwikkeling restant budget RPA Rijn Gouwe 

IV. Raad van Advies JGT’s 

b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 
I. BAO concept verslag  

c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen 
I. OOGO Leidse regio 
II. Bondgenotenontbijt 11 mei jl.  

  

de beoogd kandidaat voor de Raad van Advies JGT’s. Er is vertrouwen 
dat de kandidaat de functie adequaat kan vervullen, echter het PHO ziet 
ook een aandachtspunt. Dit wordt met de kandidaat besproken, in het 
volgend PHO komt het punt terug op de agenda.   

b) BAO concept verslag 
 Dhr. Kempen heeft gesproken met een vertegenwoordiger binnen de 

D66. Hij was geboeid door de problematiek en herkende de zorgen. Dhr. 
Kempen brengt de wens van het kamerlid over om een werkbezoek aan 
de regio af te leggen. Mw. Somair monitort of deze behoefte ook bij an-
dere Kamerleden leeft.  

 Dhr. de Jager heeft een gesprek gepland staan met dhr. Peters (CDA) 
 Mw. Bloemen geeft aan nog niet te zijn meegenomen in de uitvraag be-

treft het benaderen van kamerden. Mw. Somair legt uit dat dit proces nog 
loopt en alle PHO-leden in de nabije toekomst zullen worden benaderd. 

c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen 
I. Mw. Bloemen geeft aan dat op bestuurlijk niveau de lijnen betreft 

jeugd en onderwijs nog niet optimaal lopen. Mw. van Gelderen geeft 
aan op een later PHO te willen benutten om ervaringen binnen de 
subregio’s te uitwisselen.    

II. Mw. Bloemen en mw. Damen waren aanwezig. Mw. Bloemen geeft 
aan dat het ontbijt een succes was, wel heeft zij haar PHO-collega’s 
gemist. 
 
 
 
 
 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

04. Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom maat-

schappelijke opvang en bekostiging Gebouw C 

 

Voorstel: 

De colleges van B&W van de gemeenten in Holland Rijnland te advise-
ren om in te stemmen met: 
1. Het maken van afspraken met o.a. corporaties over het bieden 

van (individuele Wmo) begeleiding aan huishoudens bij dreigen-
de uitzetting en/of het tijdelijk overnemen van het huurcontract 
door zorgaanbieders, als preventief instrument, als gevolg van 
overlast of problematische betalingsachterstanden; 

2. Het bieden van de mogelijkheid van een briefadres voor de eigen 
inwoners die (tijdelijk) niet over een vast woonadres beschikken 
maar wel in de eigen gemeente verblijven. (bijlage 1a en 1b); 

3. Het benoemen van (een) contactperso(o)n(en) binnen de ge-
meente voor De Binnenvest die aanspreekpunt is om op casus-
niveau vroegtijdig tot afspraken te komen over het traject dat tot 
snelle uitstroom uit de opvang terug naar de gemeente van her-
komst kan leiden; 

4. Het zorgen voor (alternatieve, sobere) vormen van wonen voor 
cliënten uit de eigen gemeente die niet een 24/7 intramurale op-
vangvoorziening met begeleiding nodig hebben als de maat-
schappelijke opvang door middel van: 

a) Het aanspreken van corporaties op de mogelijkheid om 
meerdere mensen in één (contingent-) woning te huis-
vesten; 

b) Het aanspreken van corporaties op de mogelijkheid om 
van één (contingent-) woning meerdere zelfstandige 

Het PHO stemt in met beslispunten 1 t/m 4. Met betrekking tot beslispunt 5, be-

treffende de financiering, heeft het PHO ingestemd met 5b: financiering uit het 

lopende budget 2017 Beschermd Wonen. 
 
Wel ziet het PHO graag een verdere onderbouwing van de gemeente Leiden met 

betrekking tot een aantal zaken. Ter verduidelijking wordt door de gemeente 
Leiden een notitie opgesteld die inzicht geeft in: 

 Praktische handvatten met betrekking tot uitstroom (bijvoorbeeld de aantal-
len qua uitstroom en benodigde opvang); 

 Een overzicht met activiteiten en werkzaamheden van de Maatschappelijke 
Opvang (aanvullend op de financiële begroting en verantwoording van de 
Binnenvest); 

 Een overzicht van de budgetten Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang 2017 en de gevolgen van de uitnamen voor de financiering van ge-
bouw C in het 2e half jaar van 2017. 

 
Deze notitie zal schriftelijk worden rondgestuurd. Resterende vragen worden op 5 
juli a.s. beantwoord tijdens het agendapunt “Uitvoeringsprogramma Maatschappe-
lijke Zorg”. 
 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

wooneenheden te maken; 
c) Het in beeld brengen van locaties voor scheve huisjes; 
d) Het realiseren van tijdelijke woonvoorzieningen; 
e) Het gebruik maken van pensions/hotels; 

5. Het gezamenlijk financieren ( m.u.v. Leiden) van de collectieve 
opvangvoorziening in Gebouw C in de tweede helft van 2017 zo-
lang dit nodig is en in 2018 door alle gemeenten (incl. Leiden), 
zolang dit nodig is, op de volgende wijze: 

a) In de tweede helft van 2017 financiering naar rato van 
het aantal inwoners (zie bijlage 2) en voor 2018 opnieuw 
bekijken of dit mogelijk en/of wenselijk is, of 

b) In de tweede helft van 2017 door gebruik te maken van 
middelen op de lopende begroting Beschermd Wonen 
2017en voor 2018 opnieuw te bekijken of dit mogelijk 
en/of wenselijk is. 

05. Nieuw bekostigingsmodel jeugdhulp inclusief conceptbrieven aan 3 

aanbieders 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van bijgaande notitie ‘TWO Jeugdhulp Holland 
Rijnland - keuze voor een bekostigingssystematiek v1.3’ (bijlage 3) 
2. In te stemmen met bijgaande notitie “Jeugdhulp Holland Rijnland - 
notitie bekostiging en tariefopbouw 2018” (bijlage 1). 
a. Een keuze te maken tussen scenario 1 of scenario 2 
Het PHO Maatschappij adviseert het DB Holland Rijnland (art. 4.1 
DVO): 
3. Kennis te nemen van bijgaande notitie “Jeugdhulp Holland Rijn-
land - notitie bekostiging en tariefopbouw 2018” (bijlage 1). 

Het PHO stemt in met het voorstel omtrent inspanningsgerichte bekostiging en 

spreekt haar voorkeur uit voor scenario 2, waarmee zij besluit om de bekosti-

gingswijze gefaseerd in te voeren om tegemoet te komen aan de zorgen die 

enkele aanbieders hebben geuit.  

 
De volgende opmerkingen zijn gemaakt: 
 Dhr. van Kempen vraagt aandacht voor het proces dat heeft geleid tot deze 

besluitvorming. In de toekomst ziet hij graag meer vrijheid voor bestuurlijke 
discussie.  

 Mw. Fles wil graag verduidelijking omtrent de problemen die scenario 1 met 
zich meebrengt. Dhr. Grob geeft aan dat scenario 2 een genuanceerde 
suggestie is, gelet op signalen in eerdere PHO’s.  



 

Nr. Agendapunt Besluit 

4. Contracten met aanbieders van jeugdhulp aan te passen conform 
de keuze uit beslispunt 3. 

 

 Dhr. Roeffen vraagt waarom Cardea is gekozen voor de pilot in scenario 2. 
Dhr. Grob geeft aan dat Cardea binnen dit proces wil leren over de nieuwe 
bekostigingssystematiek, dit is ook positief voor de TWO Jeugdhulp gezien 
de huidige financiering van Cardea. 

 Mw. Pietersen wil graag verduidelijking rondom de uitspraken dat Holland 
Rijnland zaken gaat normeren. Dhr. Grob geeft aan dat Holland Rijnland als 
organisatie niet eenzijdig normen stelt; de uitwerking daarvan is  onderwerp 
van gesprek aan de ontwikkeltafels waar Holland Rijnland en de jeugdhulp-
aanbieders deel van uit maken .  

 Dhr. van Kempen wil graag meer weten over de leereffecten van de in sce-
nario 2 voorgestelde pilot. Dhr. Grob geeft aan dat de pilot inzicht geeft in 
de kosten per zorgtype, de personele inzet en de overige werkzaamheden 
binnen de Jeugd- en opvoedhulp.  
 

Verder zijn de volgende technische opmerkingen gemaakt: 
 De afspraken betreft gemiddelde reistijden staan onterecht nog in het stuk. 
 Mw. Pietersen merkt terecht op dat beslispunt 4 moet verwijzen naar be-

slispunt 2 in plaats van 3.  
De TWO Jeugdhulp zal zorg dragen dat bovenstaande punten worden gecorri-
geerd.  
 
Het PHO wenst GGZ tarieven in het najaar terug te laten komen in het PHO.  
NB De TWO Jeugdhulp streeft er naar medio oktober 2017 overeenstemming te 

hebben met aanbieders GGZ over tarieven. Deze worden medio oktober 2017 

voorgelegd aan het PHO.  

06. Definitieve Kwartaalrapportage Q4 2016 

Voorstel: 

Het PHO heeft kennisgenomen van de rapportage. 

 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

1. Kennisname en bespreken van de rapportage Q4 Jeugdhulp 
Holland Rijnland. 

 

In het PHO van 5 juli a.s. wordt inhoudelijk toelichting gegeven tijdens  het agen-
dapunt “Jaaroverzicht Jeugdhulp 2016”. 

07. Vervoer: Toelichting uit de werkagenda jeugd 

 Voorstel: 

1. Kennisname van de voortgang van de werkgroep vervoer jeugd-
hulp. 

Omwille van de tijd is dit agendapunt niet behandeld tijdens het PHO. Behandeling 
zal schriftelijk plaatsvinden.  
 

08. VSV-cijfers regio Zuid-Holland Noord schooljaar 2015-2016 

Voorstel: 

1. Kennis te nemen van de voorlopige cijfers 2015-2016 over voor-
tijdig schoolverlaters uit RMC-regio Zuid-Holland Noord (alle 
gemeenten in Holland Rijnland minus Alphen aan den Rijn en 
Nieuwkoop). 

Het PHO heeft kennisgenomen van de voorlopige cijfers 2015-2016 over voortijdig 

schoolverlaters RMC-regio Zuid Holland Noord. 

 Mw. Bloemen geeft haar complimenten voor de behaalde resultaten. Wel 
vraagt zij aandacht voor het toepassen van maatwerk binnen en monitoren 
van de kwetsbare groep jongeren zonder startkwalificatie, ook wel “jongeren 
buiten beeld”.  

09.  Rondvraag en sluiting regulier deel 

 

 Mw. Fles (gemeente Noordwijk) heeft vragen gekregen n.a.v. nieuwsberichten 
over de brief van het Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse 
regio en Katwijk. Zij vraagt of er vanuit het PHO een collectief antwoord kan 
worden gegeven. Mw. van Gelderen stelt voor dat de TWO Jeugdhulp een 
memo opstelt met daarin achtergrondinformatie, welke kan dienen als na-
slagwerk zodat elke gemeente haar eigen antwoord kan formuleren. Dhr. 
Grob geeft aan deze memo uiterlijk vrijdag 9 juni gereed te hebben. NB: deze 

memo is verstuurd op 9 juni jl.  

 Mw. Bloemen (gemeente Zoeterwoude) vraagt wanneer de Q1 rapportage 
van het TWO staat geagendeerd. NB: in het PHO van 5 juli verzorgt de TWO 

Jeugdhulp een gecombineerde presentatie over het Jaaroverzicht 2016 en Q1 

van 2017. 



 
Actielijst 

 PHO 06 juni 2017   

03. Terugkoppeling OOGO per subregio Een volgend PHO  

03. Terugkoppeling gesprek kandidaat Raad van Advies JGT’s PHO juli 2017 J. Roeffen, A. van Kempen 
04 Notitie met o.a. een overzicht van de budgetten Beschermd Wonen en Maat-

schappelijke Opvang 2017 
PHO juli 2017 Gemeente Leiden 

05 Bespreking GGZ tarieven PHO wenst GGZ tarieven in het najaar terug te 
laten komen in het PHO.  

PHO oktober 2017 TWO 

09 Memo achtergrond informatie nieuwsberichten Adviesraden Sociaal Domein 
Leidse regio en Katwijk.  

9 juni 2017 TWO 

11 Besluitvorming Tijdelijk fonds Jeugdhulp PHO augustus Werkgroep TFJ 
    

 PHO 10 mei 2017   

03. Holland Rijnland brengt in kaart welke (bestuurlijke) overleggen er zijn Een volgend PHO P. Duijvensz 
04. Aangepast voorstel regionale financiering Dress for Success Juli 2017 P. Duijvensz 
04. Nagaan mogelijkheid regiobrede inzet trait-union tussen onderwijs en werk.  Een volgend PHO P. Duijvensz 
    

 PHO 15 februari 2017   

04.  Vervolg definiëring wachtlijst/wachttijd Een volgend PHO TWO 

    
 PHO 18 januari 2017   

07. Planning gezamenlijke subsidieaanvraag 2018 GGZ regeling Juli 2017 Gemeente Leiden 
 

PM lijst 

 PHO 06 juni   

03 Uitwisselen ervaringen samenwerking jeugd onderwijs binnen de subregio's. Een volgend PHO  

    

 PHO 10 mei 2017   

03. Voortgang contractering en financiering van Kindertelefoon, Luisterend Oor, Een volgend PHO  



 
Vertrouwenswerk Jeugd (tot 01/01/2018 verantwoordelijkheid VNG). 

    

 PHO 12 april 2017   

04. Betreft volwasseneneducatie: het PHO bijpraten over landelijke kennis over 
de effecten van formeel (ROC) en informeel (Taalhuizen) leren. 

Najaar 2017 I. van Breda, Holland Rijnland 

05. Verbinding tussen onderwijs, speciaal onderwijs en jeugdhulp.  Najaar 2017 Werkgroep OZA 
05.  Integrale ondersteuningsplannen onderwijs bespreken. Een volgend PHO RBL 

    
 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) Zomer 2017 AO Jeugd 

 
Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland van 5 juli 2017. 

 de secretaris,       de voorzitter, 
M.T. Wagtmans                        R.A. van Gelderen  


