
 
VERSLAG PHO Maatschappij d.d. 17 januari 2018 

 
Aanwezig: Organisatie Naam Organisatie Naam 

 Alphen aan den Rijn Han de Jager Nieuwkoop Annette Pietersen
 Hillegom Fred van Trigt Noordwijkerhout Bert Gotink
 Kaag en Braassem Henk Hoek Oegstgeest Jos Roeffen 
 Katwijk Gerard Mostert Teylingen Arno van Kempen 
 Leiden Roos van Gelderen (voorzitter) Zoeterwoude Liesbeth Bloemen
 Leiden Marleen Damen  
 Leiderdorp Angelique Beekhuizen  Holland Rijnland Ragini Somair 
 Lisse Adri de Roon  Holland Rijnland Paul Grob 
   Holland Rijnland Lotte van den Elsen (secretaris)

 
Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld 

02 Verslag PHO Maatschappij 13 december 2017 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de besluitenlijst van 13 december 2017 is opgemerkt dat Hans 
Rasch, gemeente Voorschoten op het PHO van 14 maart 2018 een toelichting zal 
geven op de inkoop jeugdhulp in de Haagse regio. 

03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen 
a) Mededelingen 
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 

03a Verslag GGZ Rivierduinen 27 oktober 2017 
03b Verslag GGZ Rivierduinen 27 november 2017 

c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen 

 Terugmelding externe bestuurlijke overleggen 
  
 Bondgenotenontbijt 21 december 2017 
 Op donderdag 21 december 2017 heeft het bondgenotenontbijt laaggeletterdheid 

plaatsgevonden in Statenhof te Leiden. Enkele bestuurders waren hierbij aanwezig. 
Bewustzijn is gevraagd voor het herkennen van analfabetisme door de overheid en 
ingewikkelde (overheids)formuleren: te meer bij het aanvragen van sociale 
voorzieningen. 
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 Strandsessie JGT 
 Op vrijdag 12 januari 2018 is een groep van 17 personen (waaronder bestuurders, 

vertegenwoordiging vanuit de coöperatie JGT, beleidsteam jeugd, Holland Rijnland 
en medewerkers JGT) bijeengekomen in Noordwijk om te spreken over de 
toekomstige samenwerking. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de relatie en 
gezamenlijk optrekken in de toekomst. De aanwezige bestuurders melden het 
gesprek als positief te hebben ervaren. Concreet is afgesproken om in de verdere 
uitwerking van de sturingsagenda (Holland Rijnland) en de bouwstenen (coöperatie 
JGT) meer toenadering tot elkaar te zoeken. Afgesproken is tevens dat dit zo snel 
mogelijk zal worden opgepakt om nog voor het einde van deze bestuursperiode 
resultaten te boeken. 

  

04 Jeugd 
 
Onderzoek jeugdhulp in crisissituaties 
De werkgroep Kind en Veiligheid heeft, als onderdeel van de werkagenda 
jeugd, een onderzoek uitgevoerd naar jeugdhulp in crisissituaties. Tijdens 
een presentatie worden de opzet van het onderzoek, de belangrijkste 
bevindingen en de aanbevelingen toegelicht. 

 De werkgroep kind en veiligheid heeft, als onderdeel van de werkagenda jeugd, een 
onderzoek uitgevoerd naar jeugdhulp in crisissituaties. Judith de Zwaan en Quirien van 
der Zijden hebben een presentatie verzorgd over de opzet van het onderzoek naar 
jeugdhulp in crisissituaties.  
 
 Uit het onderzoek blijkt dat de ervaring is dat sprake is van een toename van 
crisissituaties, maar dat hiervoor in het onderzoek geen onderbouwing is gevonden. 
Een eventuele toename van crisissituaties zou kunnen worden verklaard door 
oplopende wachttijden en wachtlijsten, gebrek aan samenwerking in de keten, het te 
lang aanbieden van lichte hulp en een gebrek aan tijd, ruimte en expertise in de JGT’s. 
 
 Aanbevelingen vanuit het onderzoek zijn: 

- Versterken van de samenwerking,  
Bijvoorbeeld door vaste contactpersonen bij de verschillende organisaties om 
snel te kunnen overleggen; 

- Bundelen van krachten, 
Bijvoorbeeld door het regionaal aanbieden van bedden (i.p.v. lokaal) 
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- Creëren van ruimte bij de JGT’s voor gezinsbegeleiding; 
- Het maken van gerichte keuzes ten aanzien van bezuiniging. 

 
 Uit het onderzoek komt niet direct naar voren dat sprake is van een urgent probleem 
ten aanzien van crisissituaties, wel zijn er voldoende aanknopingspunten voor 
verbeteringen. 
 
 Ter sprake is gekomen dat het crisisinterventieteam (CIT) niet gemandateerd is om 
direct door te verwijzen naar specialistische jeugdhulp. Dit levert vertraging op in het 
proces. De wens is uitgesproken om dit wel mogelijk te maken en zo niet, toe te lichten 
waarom dit mandaat niet mogelijk/wenselijk is. 
 
 Verzoek aan het beleidsteam is om uit het onderzoek crisissituaties concrete 
verbeteracties te destilleren. Bijzondere aandacht is daarbij gevraagd voor de definitie 
van ‘crisis’, het leren van positieve ervaringen in de JGT’s en gebruik maken van 
eenieders kwaliteiten daarin. Aanbeveling is om daarbij niet enkel te focussen op 
crisissituaties, maar deze verbeteracties breder neer te zetten. 
 
Verzocht is om een update ten aanzien van de acties in het najaar van 2018.  

05 Evaluatie DVO Jeugdhulp verdiepende fase 
Dertien gemeenten in Holland Rijnland voeren gezamenlijk het 
opdrachtgeverschap voor jeugdhulp uit. Hiertoe is een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Holland Rijnland afgesloten. De 
uitvoering kan de overeenkomst wordt geëvalueerd (artikel 12 van de 
DVO). Daarna wordt besloten over verlenging van de DVO met twee jaar. 
 
De evaluatie van de DVO omvat drie fasen: oriëntatie, verdieping en 
rapportage. Met de notitie ‘bevindingen oriënterende fase’ (PHO 13 
december 2017) is de oriënterende fase afgerond. Dat betekent dat u de 

De uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst wordt geëvalueerd. De 
oriënterende fase is inmiddels afgerond. Onderdeel van de tweede, verdiepende fase 
is een gesprek met onder meer de portefeuillehouders maatschappij. De 
onderzoekers van Partners & Propper hebben het PHO van 17 januari 2018 gebruikt 
om input op te halen bij de portefeuillehouders Maatschappij. 
 
Partners & Propper zullen het verslag van dit gesprek delen met de deelnemers. 
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verdiepende fase start, waarin daadwerkelijk geëvalueerd zal worden. In 
deze fase worden gesprekken gevoerd met onder andere 
portefeuillehouders Maatschappij en het Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland. Zoals aangekondigd benutten de onderzoekers van Partners & 
Propper het PHO van 17 januari 2018 om input op te halen bij de 
portefeuillehouders Maatschappij. 

06  Verantwoording jeugdhulp 2017 
 Paul Grob (manager TWO Jeugdhulp Holland Rijnland) zal een toelichting 
geven op het verantwoordingsproces jeugdhulp 2017. De toelichting bestaat 
uit een terugblik en een vooruitblik. Ron Killeen (accountant Holland 
Rijnland) is aanwezig om informatie te verstrekken over het controleplan en 
de controle werkzaamheden. Daarnaast komt de planning van de 
verantwoording 2017 aan de orde. 

Paul Grob (TWO Holland Rijnland) en Ron Killeen (accountant Holland Rijnland) 
hebben een toelichting gegeven op het verantwoordingsproces jeugdhulp 2017. 

 
De begroting 2017 wijkt af van de begroting  2016, dit vanwege de afzonderlijke 
inkoop jeugdhulp door Alphen en Kaag en Braassem. Bijzonder is daarnaast dat er 
voor het eerst een aparte declaratie/jaarrekening is voor de coöperatie JGT. 
Veiligthuis, preventieteam en het crisisteam zijn nu ook in de controle betrokken. De 
kosten voor de eigen organisatie van de TWO zijn apart opgenomen. 
 
Het proces is toegelicht. Dit is reeds uitgebreid besproken met de financieel adviseurs 
en controllers van de gemeenten. De controller van de gemeenten stuurt de vereiste 
kaders aan de accountant van Holland Rijnland, die stelt vervolgens kaders aan de 
accountants van de zorgaanbieders. Helaas is het, sinds een rechtszaak enkele jaren 
geleden, niet langer zo dat er blind vertrouwd kan worden op collega-accountants en 
dienen die kaders te worden gesteld. Het is een beroepsregel dat accountants naar 
elkaars werk kijken, met het vooraf stellen van kaders kan de uiteindelijke controle 
sneller worden afgerond. 
 
Uitgesproken is dat men hoopt in april cijfermatig een vervolg te kunnen leveren met 
eind mei een definitieve oplevering. 
 
Vervolgens is door Paul Grob en Ron Killeen een toelichting gegeven op de 
programmabegroting (m.u.v. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem). 
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Er is sprake van een dalende lijn in de baten en een stijgende lijn in de lasten. Ten 
aanzien van de prognose 2017 is er een toename in het aantal trajecten in de zorg, 
terwijl de compensatie uit de Wet Langdurige Zorg) (WLZ)vanuit het rijk onvoldoende 
is om dit op te vangen. Kinderen vallen nu tot het 8e levensjaar automatisch de 
Jeugdwet, ook indien eerder geconstateerd werd dat sprake is van WLZ.  
 
Daarnaast is een toename zichtbaar in de gesloten jeugdhulp, de toename zit daar 
niet persé in de aantallen, wel in de kosten van het traject. De toename in de gesloten 
jeugdhulp is te verklaren door strengere regels in andere domeinen, de voorkeur 
wordt gegeven aan het gesloten plaatsen van een jeugdige, boven detentie. Daar zijn 
de gevolgen nu zichtbaar van. 
 
Ten aanzien van de begroting 2018 wordt gesteld dat nog steeds sprake is van een 
dalende lijn ten aanzien van de baten. Het verschil ten aanzien van de start is bijna 16 
miljoen. Dit heeft geleid tot een verandering in het proces: (lopend) voorstel tot 
realistisch begroten om zo voldoende middelen te hebben aan de voorkant. Paul Grob 
acht dit noodzakelijk om transformatie voor elkaar te krijgen, bij een tekort aan 
middelen gaat dit ten koste van de transformatie. De uiteindelijke begroting is 
gebaseerd op de reële verwachting minus een percentage van vijf procent om de druk 
op zorgaanbieders te behouden. 
 
Roos van Gelderen vraagt aandacht voor het feit dat juist vanwege de transformatie 
druk op de jeugdhulp zal ontstaan: de jeugdhulp is zichtbaarder, dichter op de 
mensen, meer lokale samenwerking. Dit levert een hogere druk op in de jeugdzorg, 
met name in preventie. Hier kunnen op de langere termijn vruchten van worden 
geplukt. Deze trend is terug te zien bij andere landen die deze transformatie reeds 
eerder hebben doorlopen. 
 
Paul Grob zal de presentatie verspreiden  



 
 

 
 

Actielijst 
PHO december 2017 Toelichting inkoop jeugdhulp Haagse Regio  Hans Rasch (Voorschoten) Maart 2018 
    
PHO januari 2018 Terugkoppeling mandaat CIT doorverwijzing specialistische jeugdhulp   
 Update acties ten aanzien onderzoek crisissituaties Beleidsteam jeugd Najaar 2018 
    

 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg [naam] van Holland Rijnland van [dag maand jaar]. 
 

de secretaris,       de voorzitter, 
 


