
 
CONCEPT BESLUITENLIJST PHO Maatschappij d.d. 27 september 2017 

     

 

Naam Gemeente Naam Gemeente Naam  Gemeente 

A.E. Snuif Hillegom M.J.C. Fles Noordwijk T. Schavemaker Holland Rijnland 

H.P.M. Hoek Kaag en Braassem A. Gotink Noordwijkerhout I. van Breda (verslag) Holland Rijnland 

F. Schoonderwoerd Kaag en Braassem J.J.G.M. Roeffen Oegstgeest P.J.G.M. Grob TWO Jeugdhulp 

I.G. Mostert Katwijk M. den Boer Oegstgeest   

R.A. van Gelderen (voorzitter) Leiden A. van Kempen Teylingen   

A. Beekhuizen-Wesseling Leiderdorp N. Mol Voorschoten   

A.D. de Roon Lisse E.G.E.M. Bloemen Zoeterwoude   

J.W.M. Pietersen Nieuwkoop C. den Ouden Zoeterwoude   

      

    

     

     
     

 

Nr. Agendapunt Besluit 

05   Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 30 augustus 
2017 

 

De besluitenlijst is zonder wijzigingen vastgesteld. 

06  Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen  

a) Mededelingen 

 

 

 

 

 

 

 
a) - Op 12 oktober vindt het symposium plaats over het voorzieningenniveau op 

gebied  maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 
- Op  27 oktober is een bestuurlijk overleg met GGZ Rivierduinen  gepland, 
waarbij zowel jeugdhulp als de maatschappelijke zorg aan bod zullen komen: . 
dhr. Van Kempen, mw. Fles, mw. Beekhuizen en mw. Van Gelderen zijn daarbij 
aanwezig.  

  - Op 24 november van 12 tot 17 uur vindt er in het kader van de lobby             

Jeugdhulp een werkbezoek plaats van Kamerleden aan het JGT in Katwijk. 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

 

 

 

 

b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 

I. Memo Route besluitvorming beëindigen GR GGZ per 1 januari 

2019 

II. Prestatieladder Socialer Ondernemen en waardering social 

return bij aanbestedingen 

III. Afscheidsvoordracht Stans Goudsmit dd 9 juni 2017 

c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen 

 

 

 
 

Kamerleden van de VVD, GroenLinks, CDA en CU hebben zich aangemeld. 

Dhr. Mostert en mw. Van Gelderen zijn daarbij aanwezig als gastheer en 

gastvrouw.  

Andere PHO-leden zijn van harte welkom om aan te sluiten bij dit werkbezoek. 

 

b) Het PHO heeft kennisgenomen van de ingekomen stukken. 

 

 

 

 

c) Op 20 september heeft een bondgenotenontbijt plaatsgevonden met het 

betrekken van onderwijs als aandachtspunt.  

07 Stand van zaken lokale maatregelen t.b.v. sluiting Gebouw C eind 2017 

 

Voorstel: Mw. Saskia Lekkerkerker geeft een toelichting op lokale 

maatregelen bevorderen uitstroom daklozenopvang. Aan het PHO wordt 

gevraagd: 

 
1. instemmen met taakstelling per gemeente: huisvesten voor 15 december 

2017  

2. op het PHO Maatschappij van 25 oktober as, op basis van laatste de 
stand van zaken, te beslissen of gebouw C na 1 januari 2018 open blijft en 
hoe dat bekostigd gaat worden. 

 
 
De formulering van beslispunt 2 is wat kort door de bocht. Het is de bedoeling  dat we 
ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de duurzame uitstroom van onze 
inwoners uit gebouw C en de sluiting per 1 januari  2018. 
 
 
Alle gemeenten zijn akkoord met het voorstel. 
Dhr. Van Kempen vraagt wat het artikel in het Leidsch Dagblad over de aankoop van 
tijdelijke woningen door de gemeente Leiden betekent. Mw. Van Gelderen geeft aan dat 
dit een oplossing is voor de uitstroom van haar inwoners en dat het geen vervangende 
opvang zal worden. 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

 

 
 

De Rijnstreek stemt ook in met het voorstel, maar wil in een volgend PHO een voorstel 
bespreken waarin we het kunnen hebben over  hoe we middelen gaan inzetten voor de 
overgang van regionale middelen naar lokale middelen. 
De PHO gaat hiermee akkoord. 
De gemeenten zijn in ieder geval al hard aan de slag met hun taakstelling. 

08 Implementatieplan 1G1P1R  

 

Voorstel: Om beter grip op de jeugdhulp te krijgen zijn 3 sturingsprioriteiten 
benoemd. Een van de sturingsprioriteiten is het toepassen en monitoren van 
de methodiek 1Gezin1Plan1Regiseur (1G1P1R). Om dit te bevorderen is 
een implementatieplan opgesteld. De heer Rob Meijer is aanwezig voor een 
toelichting. Aan het PHO wordt gevraagd: 
 

1.Kennisnemen implementatieplan 1G1P1R.  

2.Benoemen bestuurlijke trekker 1G1P1R vanuit Pho Maatschappij. 

 

1G1P1R is een belangrijke pijler in de  jeugdhulp en een onderdeel van het 
sturingsmodel. 
Implementatie van 1G1P1R is bedoeld om de aanpak in de gemeenten te borgen. 
Het PHO neemt kennis van het implementatieplan. 
Dhr. Roeffen: Je zult ook criteria moeten benoemen waar de bestuurlijke trekker op kan 
sturen. Corporaties moet je ook bij deze werkwijze betrekken. 
Mvr. Pietersen: In Nieuwkoop wordt een dag georganiseerd voor alle betrokkenen, 
zodat ieder het juiste beeld heeft bij deze aanpak.  
Dhr. De Jager geeft aan dat deze werkwijze niet alleen van toepassing is op Jeugd 
maar veel breder ligt, zoals bijvoorbeeld ook op Maatschappelijke Zorg. Deze aanpak 
moet ook aansluiten bij de besluitvorming rond Veilig Thuis.  
Hij geeft ook aan dat hij vindt dat vooral de zorgaanbieders zelf  verantwoordelijk zijn 
voor deze werkwijze. 
Dhr. Gotink geeft aan dat er wel rekening gehouden moet worden met privacy. 
Dhr. Mostert vindt dat al jaren lang gewerkt wordt met deze aanpak en zou de 
doelstelling nu aanscherpt  willen zien. Hij wil dat de samenwerking tussen SWT’s, 
artsen en onderwijs nog steviger wordt neergezet.. 
Mvr. Fles vraagt of er in 2018 nog steeds budget beschikbaar is. Dhr. Meijer geeft aan 
dat er alleen subsidie beschikbaar was voor 2017. Voor 2018 wordt nog gezocht naar 
financiële mogelijkheden. 
Over het algemeen beaamt het PHO dat deze werkwijze niet alleen onder het 
onderwerp Jeugd valt, maar een veel bredere scope heeft. Het gaat over 0-100 jaar. 
 
Dhr. Meijer geeft aan dat de JGT’s en corporaties nauw  betrokken zijn en in de 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

projectgroep zijn vertegenwoordigd.  
Er worden dialoogsessies georganiseerd op lokaal (uitvoerders) en regionaal 
(management) nivo om de werkwijze te delen en er goede afspreken over te maken. 
Privacy is een belangrijk punt in deze dialoogsessies. Er komen ook sturingssessies. 
Deze worden nog in 2017 georganiseerd.  
De werkgroep is goed gevuld. 
De knelpunten worden niet alleen in de dialoogsessies opgepakt.  
 
Bestuurlijke trekker: 
Dhr. Mostert en Mevr. Pietersen overleggen met elkaar wie van hen bestuurlijk trekker 
wordt. 

 

09  Zorgbemiddelaar Holland Rijnland 

 

Voorstel: De Zorgbemiddelaar legt regionaal de verbinding tussen zorgvraag 
en zorgaanbod binnen de jeugdhulp bij ingewikkelde casussen. Deze functie 
is ook contractueel belegd bij de jeugdhulp-aanbieders zelf. In dit voorstel 
wordt voorgesteld de Zorgbemiddelaar vanaf april 2018 niet meer apart te 
financieren maar aanbieders te houden aan de resultaatovereenkomst om 
dit zelf actief vorm te geven. 
 
Te nemen besluiten: 

 
1. De functie Zorgbemiddelaar niet meer op te nemen in de begroting 

jeugdhulp 2018. 

2. Tot 1 april 2018 € 20.350 – als onderdeel van de begroting jeugdhulp 

2018 - beschikbaar te stellen voor de functie Zorgbemiddelaar en dit op 

te nemen in het contract met Jeugdbescherming West.  

 
 
 
Het PHO is akkoord met het voorstel. Bij beslispunt 2 wordt aangevuld dat de 
gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem middelen beschikbaar zullen 
stellen voor de functie Zorgbemiddelaar tot 1 januari 2018. 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

10 Financiering vraag Verlengde Jeugdhulp met verblijf 

Voorstel: Op basis van het advies van de werkgroep Integrale aanpak 16-27 
jarigen, in te stemmen met het collectief financieren van de Verlengde 
jeugdhulp met verblijf via het verzekeringsmodel 
 

In het vorige PHO is voorgesteld om met een voorstel te komen over lokale of 
collectieve bekostiging van de Verlengde Jeugdhulp met verblijf. 
Het voorstel is om in te stemmen met collectieve bekostiging. 
Als een jeugdige 18 jaar wordt vervalt het woonplaatsbeginsel. Dan zou een gemeente 
met een zorgvoorziening altijd op moeten draaien voor de kosten van een jongere die 
langer in de Jeugdhulp met verblijven. Dit is niet wenselijk. 
Het gaat hier alleen om jongeren die ook op hun 18

de
  en daarna  langer (verlengde) 

jeugdhulp nodig hebben. 
Als het gaat om een jongere van 18, die nog geen uitstroomplek of huisvesting heeft 
gekregen in de eigen gemeente, dan is die gemeente zelf wel verantwoordelijk. 
Er komt nog een notitie  over monitoring en integraal Perspectiefplan. 
De doelgroep wordt hier ook nauw bij betrokken. 
Dit voorstel geldt niet voor Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. 
Dhr. Mostert vindt dat met het perspectiefplan niet aan innovatie wordt gewerkt. Hij 
vindt dat het op het bordje van de gemeente hoort te liggen. 
Hij is van mening dat de gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en 
niet achterover moeten kunnen leunen. 
Het inhoudelijk checken van het perspectiefplan hoort bij de professionals. Het TWO 
heeft alleen de taak om te checken of er een perspectiefplan is. 
Het PHO het eens met het voorstel. 
 
Op 10 oktober is er een bijeenkomst over het perspectiefplan. 
 

11 Presentatie LVB-aanbieders  

 

Voorstel: de heer Fred Fillekes, bestuurder Ipse de Bruggen geeft namens 
de 4 grote LVB-aanbieders aan de hand van een presentatie uitleg over de 
specifieke situatie waarin de LVB-aanbieders zitten als gevolg van: 
 

 
 

In verband met tijdsdruk is besloten om deze presentatie te verschuiven naar een 
volgende PHO. 
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- Verschuiving WLZ - Jeugdwet 
- Instroom jongere cliënten als gevolg van de Jeugdwet 

 

 
 
 
 
Actielijst 

 PHO 30 augustus   

03. Structureel verlengen van de PHO’s Maatschappij van 09:00 uur tot 12:30 PHO september T. Schavemaker 

03. Interesse rondom onderzoek m.b.t. afname jeugdhulp in de regio uitvragen PHO september  F. van Trigt 

08. Onderzoeken reflectievorm op solidariteitsbeginsel (eventueel in de vorm van 

een visitatiecommissie) 

Een volgend PHO T. Schavemaker 

09. Rondsturen lijst deelname bestuurders aan kwartaalgesprekken TWO PHO september P.J.G.M. Grob 

11. Afstemming  met dhr. Roeffen  bestuurlijke invulling binnen werkgroep 

evaluatie DVO Jeugdhulp 

Een volgend  PHO E. Visser 

13. Gesprek met Stichting Rivierduinen inplannen Een volgend  PHO P.J.G.M. Grob 

    

 PHO 05 juli   

02. Onderzoek naar relatief hoge afname Jeugdhulp HR Regio PM PM 

02.  Werkagenda Jeugd Vervoer (besluitvormend) Een volgend PHO AO jeugd/ werkgroep vervoer 

05. Uitzoeken route besluitvorming afschaffen GR GGZ PHO september AO WMO/ A. Toen 

07. Inhoudelijke sessie aanbesteding van jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en 

Kaag en Braassem. 

Na het zomerreces Alphen aan den Rijn/ Kaag en Braassem (Mw. 

A. Krijnenberg) 

08. Uitzoeken mogelijkheden gemeentelijke rapportages cliëntervaringsonderzoek Na het zomerreces AO Jeugd /werkgroep monitoring 

09. Thema café sturen op jeugdhulp  Najaar  R. Somair/ P.J.G.M. Grob 



 

    

 PHO 06 juni 2017   

03. Terugkoppeling OOGO per subregio Een volgend PHO  

05 Bespreking GGZ tarieven PHO wenst GGZ tarieven in het najaar terug te 

laten komen in het PHO.  

PHO oktober 2017 TWO 

11 Besluitvorming Tijdelijk fonds Jeugdhulp PHO september AO jeugd/ Werkgroep TFJ 

    

 PHO 10 mei 2017   

03. Holland Rijnland brengt in kaart welke (bestuurlijke) overleggen er zijn op 

onderwijs 

Een volgend PHO R. Smakman RBL 

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, 

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

Een volgend PHO  

    

 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 ….. 

 
de secretaris,       de voorzitter, 

                                                    
 

                          I.Van Breda                                                                                   R.A. van Gelderen 
 
 


