VERSLAG PHO Maatschappij d.d. 14-februari-2018
Aanwezig:

Nr.
01

Gemeente
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten

Naam
Han de Jager
Ed de Leest
Arie van Erk
Henk Hoek
Gerard Mostert
Marleen Damen
Roos van Gelderen (voorzitter)
Angelique Beekhuizen
Adri de Roon
Annette Pietersen
Marie José Fles
Bert Gotink
Jos Roeffen
Arno van Kempen
Hans Rasch

Agendapunt
Opening en vaststelling agenda

02 Verslag
Voorstel:
De besluitenlijst van het PHO Maatschappij van 17 januari 2018 vast te stellen.
Bijlagen:
02a Concept besluitenlijst PHO Maatschappij 17 januari 2018

Gemeente
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Naam
Liesbeth Bloemen
Kees den Ouden

Holland Rijnland
Holland Rijnland
Holland Rijnland
Holland Rijnland
Holland Rijnland (beleidsteam)
Holland Rijnland (TWO)

Iris de Bruyne
Paul Duijvensz
Lotte van den Elsen (secretaris)
Ragini Somair
Jeannine Paauw
Paul Grob

TRANSTEC
Ministerie van verhalen

Fred van der Blij
Eelco Koolhaas

Besluit
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
De besluitenlijst van 17 januari 2018 is ongewijzigd vastgesteld.

Nr.

Agendapunt

Besluit

02b Presentatie verantwoording jeugdhulp PHO Maatschappij 17 januari 2018
03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
a) Mededelingen
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
I.
Advies auditcommissie ten aanzien scheiding
accountantscontrole Holland Rijnland en TWO
II.
Adviesnota AB Holland Rijnland maart 2018 scheiding
accountantscontrole Holland Rijnland en TWO;
III.
Reactie Alphen aan den Rijn op kadernota 2019
IV.
Nota van beantwoording reacties kadernota 2019
V.
Themacafé 21 februari 2018 “Campagne voeren in begrijpelijke
taal!”
c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen

Voorzitter heeft aandacht gevraagd voor het symposium kick off Pilots
Maatschappelijke zorg op 15 februari 2018 te GGZ Rivierduinen.
Voorzitter heeft aandacht gevraagd voor het themacafé ‘Campagne voeren in
begrijpelijke taal’ op 21 februari 2018.
BJ42 VNG: evaluatie Jeugdwet
Wethouder van Gelderen geeft een terugkoppeling over de landelijke bijeenkomst
jeugdzorg. Leidend in dit overleg waren de onderwerpen ‘landelijke evaluatie
jeugdzorg’ en een voortzetting van calamiteitenbespreking.
Bestuurlijk overleg WERK
Wethouder Damen geeft een terugkoppeling over het bestuurlijk overleg WERK.
 Overleg gaat uitgebreid worden met vertegenwoordigers vanuit het
onderwijs en de frequentie wordt 2x per jaar.
 Subregio’s hebben toegezegd verkenning uit te gaan voeren naar
toepassing van de prestatielader Sociaal Ondernemen. Dit is een
certificeringsinstrument dat ondernemers stimuleert structureel invulling te
geven aan sociaal ondernemen.
Wethouder van Kempen geeft aan blij en beducht te zijn bij introductie van de
PSO-ladder. De angst bestaat dat met introductie van een tweede instrument voor
werkgevers om inclusieve arbeidsmarkt te bewerkstelligen verwarring ontstaat met
toepassing van SROI. SROI is eindelijk bekend.
Wethouder Damen merkt op dat hier aandacht voor is, om die reden wordt gestart
bij de werkgevers zelf. SROI en de PSO-ladder kunnen elkaar aanvullen. In andere
regio’s (West Brabant) is juist vanuit werkgevers de PSO-ladder geïntroduceerd.

Nr.

Agendapunt

04 Fantastische lijnen schoolverlaters pro/vso (presentatie)
Toelichting:
Het realiseren van doorgaande lijnen van het Voortgezet Speciaal – en
Praktijkonderwijs naar werk, vervolgonderwijs of zorg is een belangrijke opgave
voor gemeenten. Op 25 september 2017 is het project Fantastische Lijnen
gestart. Afgelopen periode hebben werkgroepen actief gewerkt aan het
realiseren van deze lijnen.
Eelco Koolhaas van het Ministerie van Verhalen verzorgt een presentatie.
Voorstel:
1. Uit te spreken dat de aanpak VSO/PrO een integrale benadering vanuit
participatie, onderwijs en jeugd vraagt.
2. Uit te spreken dat aanpak VSO/PrO onderdeel is van bredere aanpak
kwetsbare jongeren.
3. Uit te spreken dat een integrale benadering van kwetsbare jongeren de
komende raadsperiode 2018-2022 prioriteit moet hebben
4. Kennis te nemen van de voorstellen Fantastische Lijnen
Bijlagen:
04a Adviesnota VSO PrO
04b Verslag bijeenkomst fantastische lijnen

Besluit
Paul Duijvensz heeft een korte introductie verzorgd.
Eelco Koolhaas, ministerie van verhalen is aanwezig voor een korte presentatie.
In de praktijk is het wijsheid om de uitvoerders aandacht te geven. De bijeenkomst
is als zeer leerzaam ervaren. Een negental concrete impulsen (fantastische lijnen)
zijn hier uit voortgekomen ten behoeve van verbetering van de lijn van onderwijs
naar werk, zorg en vervolgonderwijs.
Dilemma zit in de verscheidenheid van de regio. Het blijkt lastig om knopen voor
de hele regio door te hakken. De uitvoering ligt in de drie subregio’s. Hier ligt ook
het mandaat voor besluitvorming. Eelco Koolhaas en Paul Duijvensz vragen
daarom commitment van de bestuurders voor de ingezette werkwijze.
Uit het PHO zijn enkele vragen gekomen omtrent de betrokkenheid van het MBO,
ouders en het UWV. In het theoretische model zit iedereen aan tafel, in de
praktijk bestaan verschillen in de mate van betrokkenheid. De contacten zijn wel
warm. Het MBO is betrokken via overgang VSO naar het MBO en vanuit
overgang entreeonderwijs naar de arbeidsmarkt. Dit maakt deel uit van het VSVprogramma
Wethouder de Leest herkent het beeld voor de Rijnstreek niet. Rijnstreek maakt
deel uit van een andere RMC regio. In Rijnstreek zijn met Groene Hart
praktijkschool goede afspraken gemaakt over doorgaande lijnen.
Wethouder Damen geeft aan dat de betrokkenheid van ouders nog wel een
waardevolle toevoeging zouden zijn. Het is goed om ouders te blijven informeren
en betrekken.
Bestuurders zijn enthousiast over de ingezette lijn en spreken steun uit voor de
ingezette werkwijze.

Nr.

Agendapunt

05 Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2018
Toelichting:
Het marktbewerkingsplan formuleert de regionale inzet voor 2018. In
samenwerking met de werkgeversservicepunten zijn concrete projecten
geformuleerd. Deze projecten zijn aanvullend op de subregionale activiteiten. Het
marktbewerkingsplan richt zich specifiek op doelgroepen met afstand tot de
arbeidsmarkt. Marleen Damen zal als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Werk
(BOW) een toelichting geven.

Besluit
Wethouder Damen licht toe dat dit plan van onderop is ontstaan door het MT
Werkgeversdienstverlening en de werkgeversservicepunten. Het is goed dat er
nu een concreet plan ligt, de tijd om te acteren is aangebroken.
De mening van wethouder Damen wordt door de portefeuillehouders gedeeld. De
bestuurders zijn blij met het concrete plan.

Voorstel:
Kennis te nemen van het marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2018
Bijlagen:
05a Adviesnota marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2018
05b Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2018
06 Sturingsplan jeugdhulp 2018-2019
Toelichting:
Om te komen tot een kwalitatief goed en betaalbaar jeugdhulpstelsel is het
noodzakelijk om de sturing op de jeugdhulp te intensiveren. Tijdens het PHO van
13 december 2017 is de bestuurlijke richting voor het sturingsplan opgehaald.
Deze is verwerkt in het plan dat nu voorligt.
Voorstel:
1. In te stemmen met het sturingsplan jeugdhulp Holland Rijnland 20182019;
2. Het sturingsplan jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 ter vaststelling
voor te leggen aan de colleges;
3. Het sturingsplan jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 ter kennisname
voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

Jeannine Paauw (regionaal beleidsteam jeugd) en Paul Grob (TWO) zijn
aangesloten voor het beantwoorden van eventuele vragen.
De Leidse regio is blij met de goede basis, tegelijkertijd wordt er wat concrete
invulling gemist. Er bestaat nog wat onduidelijkheid over de aansturing JGT.
Liesbeth Bloemen heeft nog wat vragen over de financiering van enkele
voorstellen, deze vragen zullen direct aan het beleidsteam worden voorgelegd.
Vanuit Hillegom komt het bericht dat in de raad twee moties zijn ingediend ten
aanzien van sturing in de jeugdhulp. Eén motie was gericht op het ontplooien van
lokale initiatieven, de tweede motie betrof de vraag om een concreet plan.
Wethouder van Trigt heeft dat plan toegezegd en de heer van Erk is blij dat plan
nu, in de vorm van het sturingsplan, voor te kunnen leggen. De Hillegomse raad
heeft uitgesproken om als uitgangspunt vast te houden dat voor 2020/2021 wordt

Nr.

Agendapunt

Bijlage:
06a Adviesnota sturingsplan jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019
06b Concept sturingsplan jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019

Besluit
toegewerkt naar een sluitende begroting en verzocht om tussentijdse monitoring
en evaluatie. Daarnaast complimenten voor het neergelegde plan, Hillegom is blij
met de gezette stap.
Vanuit de Duin- en bollenstreek complimenten voor het stuk. Hetgeen in aanloop
naar het plan is aangedragen wordt herkend in het plan. Het is helder
opgeschreven. De planning zou nog wel wat verscherping kunnen gebruiken.
Wethouder Gotink geeft aan behoefte te hebben aan verdere verscherping van
het onderwerp lokale sturing. Daarnaast ziet hij partners, zoals onderwijs, graag
terug. De heer Gotink vraagt zich af of de regio zich ook niet zou moeten
bemoeien met de zorginhoudelijke kant, het zorglandschap.
Wethouder van Gelderen geeft ook aan kansen te zien bij het in kaart brengen
van het zorglandschap. Door in kaart te brengen welke organisaties binnen de
regio nodig zijn en wat het aanbod is wordt duidelijk waar de gaten vallen.
Verzoek is om daarbij ook aandacht te besteden aan de raakvlakken met andere
domeinen.
Wethouder van Kempen geeft namens Teylingen aan blij te zijn met het
sturingsplan. De wens bestaat om (verder) onderzoek te verrichtten naar de
oorzaken van de hulpvraag in de regio met daarbij óók aandacht voor de andere
domeinen.
Vanuit Katwijk wordt de wens uitgesproken enkele tekstuele aanpassingen door
te voeren zodat het duidelijk is dat sturing vanwege kwaliteit wenselijk is, niet
alleen om geld te besparen. Zo bijvoorbeeld op pagina 3: de gewenste
maatschappelijke effecten voorop stellen en niet de besparing.
De gemeente Lisse is blij met het plan. Complimenten voor de opstellers. Enkel

Nr.

Agendapunt

Besluit
een opmerking ten aanzien van de formulering. Wethouder de Roon benadrukt
geen substantiële daling van de kosten te verwachten, de formuleringen wekken
die illusie soms wat teveel.
Wethouder de Jager geeft aan, zeker gezien de lopende pilot, graag meer
ervaringen uit te wisselen. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zitten nu
in een fase waarin veel lessen kunnen worden geleerd en gedeeld. Het huidige
model is wellicht niet zaligmakend, maar wel een goede manier om veel input te
verkrijgen. Verzoek is om over en weer leren mogelijk te maken.
Wethouder Pietersen brengt namens Nieuwkoop complimenten over ten aanzien
van het stuk. Verzoek is om het sturingsplan, met alle kanttekeningen, zo snel
mogelijk vast te stellen en niet nog eens inhoudelijke aanpassingen te verwerken.
Jeannine Paauw vertelt dat het beleidsteam in januari 2018 gestart is. Het is een
hele enthousiaste club en vormt één team met TWO. De planning is nog grof,
dinsdag 21 februari 2018 zal dit weer verder worden uitgewerkt en later ter
informatie worden gedeeld. Het sturingsplan zal ook inhoudelijk worden
besproken met de aanbieders. Het onderzoek naar de zorgvraag in onze regio is
reeds gestart, zo ook het in kaart brengen van ons zorglandschap. Daarnaast is
het onderwerp JGT volop onder de aandacht, samen met de directeur van de
coöperatie JGT is reeds een concreet projectplan opgesteld.
Paul Grob stelt dat er monitoring en evaluatie ten aanzien van sturing zeker zal
plaatsvinden. Daarin zal het PHO, maar ook de raadsleden worden
meegenomen.
Wethouder van Gelderen sluit af met complimenten aan alle ambtenaren die aan
het stuk hebben gewerkt, met niet in de laatste plaats complimenten aan Ragini
Somair.

Nr.

Agendapunt

Besluit

Wethouder Pietersen verzoekt tot slot om de samenstelling van het beleidsteam
met de portefeuillehouders te delen.
07 Wijziging verordening jeugdhulp 2015 en nadere regels jeugdhulp 2018
Toelichting:
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een uitspraak gedaan waarin het
college in nadere regels niet kan bepalen op welke wijze het PGB-tarief wordt
vastgesteld en de hoogte van dit tarief. Dit moet in de verordening worden
vastgelegd. Met de gewijzigde verordening wordt hieraan voldaan. Met het
vaststellen van de nadere regels jeugdhulp krijgen de JGT’s meer houvast om tot
een goede beoordeling voor passende jeugdhulp te komen.

Jojanneke Kraan en Willemijn Hofland (regionaal beleidsteam jeugd) zijn
aanwezig voor het beantwoorden van eventuele vragen.
Vanuit de portefeuillehouders is aandacht gevraagd voor de indexering van de
PGB en een discrepantie tussen de artikelen 1b en 3: het tarief van zorg in
natura is onder 1 wel vermeld als goedkoopste adequate voorziening, die staat
onder 3 niet vermeld.
Het beleidsteam neemt de opmerkingen mee voor aanpassing van het stuk.

Voorstel:
1. De colleges te adviseren aan de raad om het wijzigingsartikel
verordening jeugdhulp 2015 vast te stellen;
2. De colleges voor te stellen de nadere regels Jeugdhulp vast te stellen.
Bijlagen:
07a Adviesnota wijziging verordening jeugdhulp 2015 en nadere regels jeugdhulp
2018
07b Wijziging verordening jeugdhulp 2015
07c Nadere regels jeugdhulp 2018
08 Jeugdhulpvervoer
Toelichting:
Binnen Holland Rijnland is sprake van verschillende vormen en soorten van
jeugdhulpvervoer. De opdracht van het PHO-Maatschappij is, in het kader van
doelgroepenvervoer, tot vereenvoudiging en ineenschuiven te komen.
Voorgesteld wordt het jeugdhulpvervoer lokaal uit te voeren in combinatie met

Kort is gesproken over ontschotting. De gemeente Leiderdorp zou graag een
integrale verordening voor het gehele domein zien. De wens tot ontschotting
speelt in meerdere gemeenten en subregio’s. Benadrukt is dat het elke
gemeenten vrij staat om dit door te zetten, die ruimte is niet beperkt met de
opgestelde verordening.

Rob Meijer (regionaal beleidsteam jeugd) is aanwezig voor het beantwoorden
van eventuele vragen.
Wethouder Fles acht het lokaal regelen van jeugdhulpvervoer een goed plan. Er
zijn, vanuit de duin- en bollenstreek, wel wat twijfels over de financiering via het
solidariteitsmodel. Verzoek is om uitleg over de regionale financiering van dit

Nr.

Agendapunt

Besluit

het leerlingenvervoer.

plan.

Voorstel:
1. Het jeugdhulpvervoer, voor zover niet geregeld is door aanbieders, lokaal
uit te voeren in combinatie met het leerlingenvervoer en in samenwerking
met de jeugd- en gezinsteams;
2. Het jeugdhulpvervoer via het leerlingenvervoer lokaal te bekostigen
waarbij de kosten onderdeel blijven uitmaken van de begroting regionale
jeugdhulp en dus ook van het ‘solidariteitsmodel’.

Gemeente Nieuwkoop heeft een aantal jeugdhulpcliënten waarbij het vervoer
hoge kosten met zich meebrengt gezien de ligging van Nieuwkoop en de
benodigde voorzieningen.

Bijlage:
08a Adviesnota notitie jeugdhulpvervoer
08b Notitie jeugdhulpvervoer
09 Doelgroepenvervoer en OV; input voor de OV-visie (presentatie)
Toelichting:
In het kader van de door Holland Rijnland en Midden-Holland op te stellen OVvisie wordt onderzocht in hoeverre sprake kan zijn van integratie van het
Openbaar Vervoer en het doelgroepenvervoer. Bezien wordt in hoeverre deze
integratie kan bijdragen tot een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Op
22 februari 2018 zal een vergadering van de stuurgroep concessie /
aanbesteding Zuid-Holland Noord plaatsvinden. Roos van Gelderen zal deze
vergadering bijwonen.
Fred van der Blij (Transtec) zal een presentatie geven over de huidige stand van
zaken ten aanzien van het opstellen van de OV-visie/input aanbesteding
concessie Zuid-Holland-Noord evenals het nog te volgen proces.

Rob Meijer geeft aan dat regionale financiering iets meer administratie met zich
meebrengt, maar dat het toch een goede zaak is om dit zo te regelen gezien de
onderlinge verschillen tussen gemeenten. Jeugdhulpvervoer is onderdeel van
jeugdhulp. Organisatie op lokaal niveau en financiering volgens het
solidariteitsmodel is wenselijk en haalbaar.
De portefeuillehouders zijn akkoord met het voorstel, met daarbij het verzoek om
een evaluatie na één (school)jaar.
Fred van der Blij (TransTec) is aanwezig voor het geven van een presentatie en
het beantwoorden van eventuele vragen.
Twee collega’s vanuit de provincie Zuid-Holland zijn als toehoorders aanwezig.
Holland Rijnland en Midden Holland zijn gezamenlijk opgetrokken voor het
opstellen van een regionale OV-Visie. Daarbij hebben ze Transtec ingeschakeld.
Inmiddels lopen er twee trajecten: de regionale OV-visie en de (input voor) OVconcessie vanuit Zuid-Holland-Noord.
Eerder is afgesproken om de OV-concessie gezamenlijk aan te pakken en daarin
doelgroepenvervoer en openbaar vervoer (de rustige lijnen) te integreren. Dat
proces is opgestart. Inmiddels is de ambtelijke verkenning geweest. De volgende
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Voorstel:
Kennis te nemen van de presentatie van de heer Fred van der Blij en van
gedachten te wisselen over integratie en de vorm waarin dit eventueel plaats zou
vinden.

Besluit
stap is het in kaart brengen van verschillende scenario’s, samen met de
Provincie Zuid-Holland. Om de huidige planning te halen moet een
voorkeursscenario inclusief uitwerking voor de zomer bekend zijn.
De heer van der Blij benoemt dat gekozen is voor onderzoek naar integratie,
omdat zowel de rustige lijnen als het doelgroepenvervoer veel geld kosten en er
tegelijkertijd een groei in de mobiliteitsvraag zichtbaar is. Het doel is om tot één
integraal mobiliteitssysteem te komen en daarmee tegemoet te komen aan de
toenemende mobiliteitsvraag (ook in landelijk gebied) én de financiële efficiëntie
te bevorderen.
De sheets van de presentatie zullen ter beschikking worden gesteld
Wethouder van Gelderen geeft aan de lokale betrokkenheid en o.m. WMOadviesraden te missen.
Iris de Bruyne geeft aan dat o.m. de WMO-raden in het participatietraject
betrokken zullen worden. In het participatieproces wordt zoveel mogelijk samen
met de provincie opgetrokken om de betrokken partijen niet meermaals op
hetzelfde onderwerp te bevragen.
De aanwezige bestuurders missen de maatschappelijke consequenties van de
verschillende vervoersopties, waaronder de bereikbaarheid van werk, scholing en
zorg. De vraag leeft of men niet zou moeten starten met het duidelijk maken van
de visie om vervolgens de aanbesteding verder in te vullen. De visie moet daarbij
leidend zijn. Het antwoord hierop is bevestigend. De tijd om deze route te volgen
is te krap.
De aanwezigen roepen Roos van Gelderen en Arno van Kempen op om in de
stuurgroep van 22 februari 2018 over dit onderwerp aan te dringen op verlenging
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Besluit
van de concessie opdat het proces binnen de gemeenten en de regio’s
zorgvuldig kan worden doorlopen.
Besloten is om dit punt op het PHO van 14 maart 2018 nogmaals te agenderen.

10 Conceptbegroting Holland Rijnland 2019
Toelichting:
De kadernota 2019 is op de regiodag van 15 november 2017 ter bespreking
voorgelegd, daarbij is getoetst of de gepresenteerde lijn werd herkend. Formeel
zal de kadernota worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van Holland Rijnland op 14 maart 2018. Bijgevoegd is de uitwerking van
de kadernota in de conceptbegroting Holland Rijnland 2019.

Geen vragen of opmerkingen.

Voorstel:
Kennis te nemen van het domein Maatschappij in de conceptbegroting en het
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren op de voordracht aan het
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 4 juli 2018.
Bijlage:
10 Conceptbegroting Holland Rijnland 2019

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

de voorzitter,

