
 
VERSLAG BAO  d.d. 17-05-2017 

Aanwezig: 

 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 
02 

Opening en vaststelling agenda 
Mededelingen 

 

03 Stand van zaken lobby activiteiten 
Behandelingsvoorstel: 

 toelichting stand van zaken door Ragini Somair 

 inhoudelijke bespreking lobby brief  

 bespreken taakverdeling ten behoeve van het vervolg richting 
Kamerleden.  

Het BAO stemt in met het verzenden van de brief aan staatssecretaris Van Rijn.  
De Kamercommissie VWS krijgt een kopie van de brief. Donderdag 8 juni komt deze  
commissie samen om over jeugdhulp te praten met staatssecretaris van Rijn. Dit is een  
belangrijk beïnvloedingsmoment voor de lobby. 

 
De volgende stap is het benaderen van de woordvoerders jeugd in de tweede  
kamer. Mw. Somair gesprekken inplannen voor de PHO-leden met de   
woordvoeders Jeugd van de diverse  Tweede Kamerfracties. Hierbij hoeft niet altijd de  
partijlijn gevolgd te worden. Op deze manier kunnen alle PHO-leden een bijdrage  
leveren aan de lobby. De boodschap blijft bovendien hetzelfde. Ter voorbereiding op de  
gesprekken met Kamerleden maakt mevrouw Somair een annotatie. De gesprekken  
worden zoveel mogelijk via de bestuurssecretariaten ingepland. Mevrouw Somair zal  
meegaan naar de gesprekken. 

Naam Gemeente   Naam  Gemeente 

I.G. Mostert Katwijk   T. Schavemaker Holland Rijnland 

R.A. van Gelderen 

(voorzitter) Leiden 

  R. Somair 

M. Wagtmans 

Holland Rijnland 

Holland Rijnland 

A.D. de Roon Lisse   P. Grob TWO 

J.W.M. Pietersen 

J.J.G.M. Roeffen 

H. Leegstra 

Nieuwkoop 

Oegstgeest 

Oegstgeest 

    

A.L. van Kempen Teylingen     



 

Nr. Agendapunt Besluit 

04 Aanpak regionale sturingsagenda  

Behandelingsvoorstel:  

 Gedachtewisseling - a.d.h.v. de memo aanpak regionale 

sturingsagenda (bijlage)-  over voorgestelde uitgangspunten, 

mogelijke meerwaarde maatschappelijke businesscases, opzet 

sturingsagenda, de aansturing en de ondersteuningsbehoefte.  

 Gedachtewisseling in aanwezigheid van Harro Leegstra, voorzitter 

ambtelijk opdrachtgever werkagenda Jeugd. 

Het BAO heeft het kennisgenomen van het stuk en geeft aan voor de voorgestelde 
aanpak te zeer de nadruk legt op het te doorlopen proces, de inhoud moet centraal 
staan bij de op te stellen agenda. Doel van de sturingsagenda is niet het in evenwicht 
brengen van de financiën. Er wordt geen noodzaak gezien naar een onderzoek naar 
de historisch gegroeide hoge hulpvraag in de regio. Er is draagvlak voor het 
concretiseren van de transformatiedoelen en het maken van een vervolgfoto over de 
positie van de jeugd in onze regio (red. als vervolg op de startfoto zoals deze ter 
voorbereiding op de transitie door de regio is gemaakt). De leden van het BAO 
hebben vertrouwen dat er voldoende kennis is op welke gebieden gestuurd moet 
worden. De Werkgroep moet niet te veel nieuwe initiatieven opstarten maar handelen 
vanuit de basis: het Beleidsplan Hart voor de Jeugd. Het BAO acht het tevens van 
belang dat aanbieders nadrukkelijk worden betrokken in het proces en dat hun kennis 
over transformatie mogelijkheden wordt benut.  
 
NB Tijdens het Thema PHO van 31 mei wordt door bestuurders en ambtelijk gewerkt 
aan de genoemde concretisering van de transformatiedoelen en het benoemen van 
sturingsprioriteiten.  

05 Rondvraag en Sluiting 

 Bespreken vervolg invulling BAO  

 

n.v.t. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Bestuurlijk Afstemmeningsoverleg van Holland Rijnland van 17mei 2017 

 
de secretaris,       de voorzitter, 

     M. Wagtmans            R.A. van Gelderen 


