
 
VERSLAG PHO Maatschappij d.d. 30-mei-2018 

 
 Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn Han de Jager Oegstgeest Jos Roeffen 

 Alphen aan den Rijn Gert Jan Schotanus Teylingen Arno van Kempen (voorzitter) 

 Hillegom Fred van Trigt Voorschoten Nanning Mol 

 Kaag en Braassem Floris Schoonderwoerd Zoeterwoude Ruud Bouter 

 Katwijk Gerard Mostert Zoeterwoude Liesbeth Bloemen 

 Leiden Thera Olthof (ambtelijk vertegenwoordiger)   

 Leiderdorp Angelique Beekhuizen   

 Lisse Jolanda Langeveld Holland Rijnland Lotte van den Elsen (secretaris) 

 Nieuwkoop Bernadette Wolters Holland Rijnland Paul Grob 

 Noordwijk Marie José Fles Holland Rijnland Ragini Somair 

 Noordwijkerhout Bert Gotink   
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Welkom aan de nieuwe portefeuillehouders Gert Jan Schotanus, Jolanda Langeveld, 
Bernadette Wolters en Ruud Bouter. 
 
Het nieuwe college van Leiden heeft constituerend beraad. Marleen Damen wordt 
ambtelijk vertegenwoordigd door Thera Olthof. 
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Na overleg met verantwoordelijk portefeuillehouders Marleen Damen is besloten dat, 
vanwege gevoelige informatie over agendapunt 5 met betrekking tot gebouw C, dit 
onderwerp niet openbaar besproken zal worden.  

02 Verslag 
Bijlagen: 

02 Concept besluitenlijst PHO Maatschappij 11 april 2018 

 Het verslag van het PHO Maatschappij van 11 april 2018 is ongewijzigd vastgesteld. 

03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen  
a) Mededelingen: 

I. Grenzeloos Actief 
Regionaal project sporten voor mensen met een beperking, 
samenbrengen van vraag en aanbod. Dit project wordt 
gedeeltelijk gefinancierd door VWS. In een volgend PHO 
maatschappij komt een voorstel voor de inzet van middelen 
uit het cofinancieringsfonds van Holland Rijnland. 

II. Bondgenotenontbijt aanpak laaggeletterdheid 
Op woensdag 13 juni 2018 vindt het bondgenotenontbijt 
aanpak laaggeletterdheid plaats in de nieuwe energie en 
wordt georganiseerd door MBO Rijnland, BplusC en Jes 
Rijnland. 

b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 
I. Memo Interbestuurlijk programma voor PHO Maatschappij 
II. Spiegelrapportage Holland Rijnland inzake vierde 

rapportage TAJ  
III. Managementrapportage regiotaxi 2017 
IV. Uitnodiging afsluiting maand van Uniek Sporten – 14 juni 

 Mededelingen: 
 
 Voorzitter van Kempen brengt regionaal project ‘Grenzeloos actief’ onder de aandacht. 
In een volgend PHO Maatschappij zal dit onderwerp terugkomen op de agenda.  
 
 Voorzitter van Kempen alsmede portefeuillehouder Bloemen bevelen deelname aan 
het bondgenotenontbijt van harte aan. 
 
 Voorzitter van Kempen brengt het clientervaringsonderzoek jeugd onder de aandacht. 
Op dit moment wordt het wettelijk verplichte clientervaringsonderzoek uitgevoerd door 
de gemeenten in Holland Rijnland. De resultaten daarvan moeten voor 1 juli verzonden 
worden aan het ministerie van VWS. Vanwege tegenvallende respons hebben wij de 
reactietermijn verlengd en halen we daarvoor de aanleverdatum én het PHO van 11 juli 
niet. Op 5 september komt het onderzoeksrapport in het PHO, waarna de definitieve 
rapportage naar VWS verzonden wordt. 
 
 Ten aanzien van de externe bestuurlijke overleggen verzoekt portefeuillehouder 
Bloemen om in een volgend PHO Maatschappij het lijstje van externe bestuurlijke 
overleggen alsmede het lijstje voor contactpersonen vanuit het PHO voor grote 
jeugdorganisaties terug te laten komen. 
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2018 
V. Bijeenkomsten VNG voor nieuwe wethouders jeugd 

c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen 

04 Vervolg subsidiëring functie VTV voor tweede helft van 2018 
Toelichting: 

Verschillende gemeenten binnen Holland Rijnland hebben VTV tot 1 juli 
2018 gesubsidieerd. Eerdere pogingen om samen tot een akkoord te komen 
voor verdere subsidiering namens alle gemeenten binnen Holland Rijnland 
zijn tot nu toe niet van de grond gekomen. Verschillende gemeenten binnen 
Holland Rijnland willen inzetten op het lokaal inbedden van de VTV-
activiteiten. Op 25 april heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden 
(zonder afvaardiging uit de Rijnstreek) waarin afgesproken regionale 
bijeenkomst te organiseren(planning: 31 mei). Het is onmogelijk om voor 1 
juli 2018 VTV-activiteiten een lokale invulling te geven. VTV verzoekt 
daarom om verdere subsidiering voor de tweede helft van 2018. 
Voorstel: 

1.     Akkoord te gaan met de subsidieaanvraag 2e helft 2018 voor VTV-
activiteiten. 
 

Bijlagen: 

04 Adviesnota subsidie VTV 2e helft 2018. 

04a Bijlage 1 Financiële situatie VTV verzoek verdere subsidie 

Michael Ayeb en Miou Meer zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te 
beantwoorden. 
 
Portefeuillehouder Wolters vraagt aandacht voor het meewerken van VTV bij de 
overgang naar een meer subregionale en lokale aanpak, akkoord met 
subsidieaanvraag voor tweede helft 2018.  
 
Portefeuillehouder Schoonderwoerd is akkoord met continueren van de subsidie voor 
tweede helft 2018, maar zal nadien bekijken of VTV lokaal kan worden overgenomen. 
 
Portefeuillehouders de Jager en Mostert sluiten zich aan bij de heer Schoonderwoerd. 
Katwijk en Alphen aan den Rijn zullen eenzelfde pad volgen. 
 
Portefeuillehouder van Trigt geeft aan dat Hillegom akkoord is met verlenging van de 
subsidie voor het tweede half jaar. Er bestaan wel wat zorgen over de inzet op lokale 
voorzieningen. Hillegom wenst meer inzicht en regie. Tot nu toe is het beeld niet 
positief. In HLT-verband is besproken dat coulant zal worden omgegaan met inwoners 
die nu in de regionale VTV-voorzieningen in Leiden een plekje hebben en niet terug 
willen naar lokale voorzieningen. 
 
Portefeuillehouder Fles sluit zich, namens Noordwijk en Noordwijkerhout, aan bij het 
standpunt van HLT. Zij vindt het belangrijk om duidelijke samenwerkingsafspraken te 
maken. 
 
Portefeuillehouder Beekhuizen verzoekt, namens Leiderdorp, Oegstgeest, 
Voorschoten en Zoeterwoude om het overdragen van gegevens van deelnemers 
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zodat de activiteiten voor de betreffende personen per 1 januari 2019 lokaal kunnen 
worden voortgezet. Akkoord met verlenging tweede helft 2018. 
Michael Ayeb licht toe dat er op dit moment gesprekken worden gevoerd met VTV.  
Op 31 mei is een bijeenkomst gepland om lokale inbedding te bespreken, maar 
helaas waren er te weinig aanmeldingen om dit door te laten gaan. Er is nu besloten 
om dit subregionaal op te pakken. 
In de ambtelijke samenwerking blijken de meningen nogal uiteen te lopen. Michael 
Ayeb doet een oproep aan bestuurders om in gesprek te gaan met de ambtenaren. 
 
Portefeuillehouder Schoonderwoerd verzoekt om specifieke aandacht voor de 
verschillen in aanpak van deze activiteiten tussen de gemeenten. Het moet maatwerk 
blijven. 
 
Besloten is akkoord te gaan met subsidieaanvraag 2e helft 2018 voor VTV-activiteiten. 
In de tussentijd zullen de mogelijkheden tot lokale inbedding worden onderzocht. 

05 Bestuurlijke afspraken maatschappelijke opvang en sluiting gebouw C 
De stukken voor dit agendapunt worden vertrouwelijk verzonden en 
openbaar behandeld. 

 

 

06 Verlenging contract Regiotaxi Holland Rijnland 
Toelichting: 

Op 1 januari 2019 loopt het huidige contract voor de uitvoering van het 
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in Holland Rijnland, de Regiotaxi Holland 
Rijnland, af. Van de Regiotaxi wordt gebruik gemaakt door reizigers met een 
WMO-vervoersvergoeding en door openbaar vervoerreizigers. Dit contract 
biedt de mogelijkheid tot twee maal toe over te gaan tot een verlenging voor 
een periode van twee jaar. 

Portefeuillehouder Wolters is voor verlenging, met daarbij de opmerking dat in het 
belang van de gemeente Nieuwkoop aandacht wordt gevraagd voor voldoende 
flexibiliteit om de aansluiting naar haar gemeente te behouden. 
 
Portefeuillehouder van Kempen geeft aan dat dit goed op het netvlies staat en de 
gemeente Nieuwkoop in de gesprekken met gedeputeerde Vermeulen regelmatig ter 
sprake komt. 
 
Portefeuillehouder Schoonderwoerd merkt naar aanleiding van dit agendapunt op dat 
in de regionale/lokale media ophef is over de klanttevredenheid van de regiotaxi. 
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Dit punt komt ook terug op de agenda van het PHO Economie en 

Leefomgeving 

 

Voorstel: 
1. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland te adviseren in te 

stemmen met verlenging van twee jaar van het huidige 
vervoerscontract voor de Regiotaxi Holland Rijnland; 

2. Voorafgaand aan de verlenging van het contract voor de regiotaxi in 
gesprek te gaan met de contracthouder, de vier gewesten BV, over 
de te leveren kwaliteit van het vervoer; 

3. De huidige bestuursovereenkomst met de provincie Zuid-Holland, 
voor een periode van vier jaar, volgens ongewijzigde afspraken te 
verlengen. 

 
Bijlage: 
06a Adviesnota verlenging regiotaxi Holland Rijnland  
06b Bijlage bij Adviesnota verlenging regiotaxi: handreiking provincie Zuid-
Holland 

Klachten tonen dat niet aan, dus dat is vervelend. De wens bestaat om in gesprek te 
gaan met de aanbieders om te achterhalen of de desbetreffende klachten ons niet 
bereiken of dat er onjuiste informatie verspreid is. 
 
Portefeuillehouder van Kempen deelt deze wens. 
 
Thera Olthof merkt op dat het stuk suggereert dat de leverancier onder druk wordt 
gezet door een kortere verlenging dan mogelijk, hoewel dit in de praktijk een 
verlenging conform contract is. Leiden is akkoord met verlenging. 
 
Over het voorstel wordt conform geadviseerd. 
 
Complimenten zijn uitgesproken in de richting van Arno van Kempen en Roos van 
Gelderen voor de vertegenwoordiging van de regio op dit onderwerp. Prima klus 
geklaard. 
 
 
 

 
  

 

  Rondvraag Portefeuillehouder Bloemen verzoekt om meer informatie omtrent de landelijke 
voorzieningen die via de VNG worden ingekocht. Mevrouw Bloemen heeft vragen te 
aanzien van de transformatie en indexaties. 
 
Paul Grob antwoord dat mevrouw Bloemen doelt op de LTA-middelen. Dit betreft een 
contractering die de VNG doet namens de gemeenten voor complexe jeugdhulp. In de 
huidige contractering is LTA grotendeels ingesloten. De TWO zal een memo over 
(transformatie) LTA-middelen opstellen. 
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Portefeuillehouder Bloemen vraagt zich af wanneer de definitieve cijfers van 2017 
verschijnen en daarbij welke gemeenten netto betaler en netto ontvanger zijn binnen 
de regio. 
 
De heer Grob geeft aan dat de definitieve cijfers van 2017 op vrijdag 1 juni ambtelijk 
zullen worden toegezonden. Er komt nog een toelichting op het gezamenlijk PHO 
Maatschappij later vandaag.  
 
Portefeuillehouder Bloemen mist de bestuurlijke sturing op de agenda van het PHO 
Maatschappij en zou graag zien dat er weer een bestuurlijk groepje gevormd wordt 
om dit voor te bespreken. Bedoeling hiervan is om de bestuurlijke vragen meer uit de 
onderwerpen naar voren te halen. Met name op het jeugddossier wordt dit door 
mevrouw Bloemen gemist. 
 
Portefeuillehouder Fles merkt op dat er wat haar betreft geen behoefte is aan meer 
bestuurlijke sturing op de agenda. Portefeuillehouder Mostert geeft aan dat er wat 
hem betreft ook geen behoefte bestaat. Eerder was hier wel behoefte aan omdat er 
onvoldoende grip was op het ambtelijk beleid. Dat is nu, met de komst van het 
beleidsteam, geregeld. Graag eerst afwachten of dit voldoende is. Als het beleidsteam 
het goed doet wordt het ‘in huis’ allemaal voldoende afgestemd en is een extra 
bestuurlijke laag niet nodig. Portefeuillehouder van Trigt sluit zich hierbij aan. 
 
Portefeuillehouder Beekhuizen vraagt om in een volgend PHO het onderwerp 
ondersteuning Garage 2020 te agenderen. 

07 Introductie Jeugdhulp 2020 
Toelichting: 

Presentatie door Paul Grob (manager TWO jeugdhulp Holland Rijnland) 
over de samenhang en het proces jeugdhulp 2020. 

Presentatie (inleiding) door Paul Grob. 
 
Er lopen op dit moment een drietal contracteringen binnen Holland Rijnland: 
- JGT 
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- contracten GI 
- hele jeugdhulppakket 

 
 Al die contracten komen eind 2019 tot een einde. Het is belangrijk om nu te spreken 
over 2020 omdat er ten minste één jaar voor nodig is om een aanbesteding van een 
dergelijke omvang voor te bereiden en uit te voeren.  Dit proces vraagt nogal wat 
beslissingen door gemeenten ten aanzien van doorontwikkeling beleid, inkoop, 
regionale samenwerking en financieel kader. 
 
 De heer Grob heeft de planning toegelicht. De gevraagde besluiten zijn 
principebesluiten die niet voor de eeuwigheid vastliggen. Het belangrijkste is op dit 
moment om in eigen huis te bepalen wat je als gemeente wil. 

08 Verlenging dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp  
Toelichting: 

De gemeenten in de regio Holland Rijnland werken al sinds 2006 nauw 

samen op het beleidsterrein jeugd. Zo geven de gemeenten via de TWO 
Jeugdhulp gezamenlijk invulling aan het opdrachtgeverschap richting 
jeugdhulpaanbieders. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
afgesloten tussen 13 gemeenten en het Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland.  
 
De DVO loopt per 1 januari 2019 af en kan met maximaal twee jaar worden 
verlengd. Hierover dienen de Colleges vóór 1 juli 2018 te besluiten (art. 1.3 
DVO). Een advies van het PHO is waardevol voor de besluitvorming in de 
afzonderlijke Colleges. Dit voorstel gaat hier verder op in. 
 
Voorstel: 
De Colleges te adviseren om: 

Het voorliggende voorstel is tweeledig, enerzijds betreft het een advies aan het 
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en het positief adviseren van de colleges door 
het PHO Maatschappij. 
 
Portefeuillehouder Beekhuizen geeft aan akkoord te willen gaan met verlenging van 
de DVO voor twee jaar. Ze maakt daarbij twee kanttekeningen, voor de gemeente 
Leiderdorp is het van belang dat aandacht komt voor het bespreken van solidariteit, in 
het vorige PHO is hierbij uitgebreid stil gestaan. Flexibiliteit is tevens belangrijk, 
modulair inkopen kan nu. Dat is heel belangrijk voor Leiderdorp. 
 
Portefeuillehouder Gotink spreekt namens de gemeente Noordwijk en 
Noordwijkerhout uit de DVO graag te willen verlengen voor onbepaalde tijd. Er bestaat 
wel behoefte als opdrachtgever om de vraag scherper te formuleren om zo tot een 
beter product te komen. De heer Gotink vraagt aandacht voor continuïteit binnen de 
TWO, zowel voor de mensen, als voor kwaliteit als voor de zorgaanbieders. 
Transformatie kost tijd en die willen ze de gemeenten en TWO gunnen. Het voorstel 
voor twee jaar is akkoord, maar de heer Gotink zou liever voor onbepaalde tijd 
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1. de dienstverleningsovereenkomst  jeugdhulp 2017-2018 tussen 
gemeenten en Holland Rijnland te verlengen met 2 jaar (bijlage 1 
optie 2b + bijlage 2); 

2. het aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden 
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Holland Rijnland te 
verlengen (bijlage 3). 

 
Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om op verzoek van 
de gemeenten: 

3. de dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 tussen 
gemeenten en Holland Rijnland met 2 jaar te verlengen; 

4. de aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden 
mandaten, volmachten en machtigingen te aanvaarden. 

  
Bijlagen: 
08 Adviesnota dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 
08b Bijlage 1. Opties na aflopen DVO op 31 december 2018 
08c Bijlage 2. Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017 – 2018 
08d Bijlage 3. Besluit, mandaat, volmacht en machtiging jeugdhulp Holland 
Rijnland  
08e Bijlage 4. Jeugdhulp 2020 hoe organiseren we jeugdhulp vanaf 2020 
08f  Bijlage 5. Evaluatierapport DVO Jeugdhulp A3-formaat 
08g Bijlage 6. Aanbiedingsbrief colleges evaluatierapport DVO Jeugdhulp 

verlengen. 
 
Portefeuillehouder Bloemen geeft namens de gemeente Zoeterwoude liever voor 
langere duur te willen verlengen. Onbepaalde tijd is wat haar betreft wat te lang, de 
wens bestaat voor verlengen met drie – vier jaar. Mevrouw Bloemen wenst niet al te 
veel energie te steken in TWO, want dat gaat goed. Liever energie steken in 
omvormen van aanbieders, daar mag tijd voor genomen worden. Als het aan 
Zoeterwoude ligt dan graag verlengen met vier jaar, maar minimaal twee jaar. 
Vooralsnog akkoord met verlenging van twee jaar. 
 
Portefeuillehouder de Jager geeft aan een hoge ambitie in de agenda inkoopstrategie 
te zien. Er moet veel gebeuren en ook de planning is wat hem betreft ambitieus. 
Vanuit het oogpunt van continuïteit begrijpt de heer de Jager de keuze voor 
verlenging van twee jaar, maar de vraag is wat hem betreft of dit voldoende 
beantwoord aan de behoefte van het vormgeven van de jeugdhulp. De uitdaging is 
om die behoefte te benoemen in deze DVO. Er is aandacht gevraagd om ruimte te 
geven aan de gemeenten in de regio, verzoek om een definiëring van ‘modulaire 
aanpak’. 

 
Portefeuillehouder Hoek geeft aan een eigen spoor te zijn gestart binnen Holland 
Rijnland. De diversiteit die in de DVO voorligt wil Kaag en Braassem graag omarmen 
om te bekijken wat het kan brengen in de gezamenlijke doelstelling van transformatie. 
Het is goed om met deze DVO aan de slag te gaan, wellicht is onbepaald verlengen 
dan een optie om steeds te kijken hoe de behoefte ligt. Akkoord met vooralsnog te 
verlengen met twee jaar. 
 
Portefeuillehouder Wolters wil met de gemeente Nieuwkoop graag verlengen met 
twee jaar om in die tijd samen te bekijken waar ze nu staan en evalueren en 
nadenken over een strategie voor de toekomst.  
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Portefeuillehouder Mostert geeft aan gezien de ontwikkelingen in de Holland Rijnland 
gemeenten heel uitdrukkelijk te kijken naar de mogelijkheden binnen de huidige DVO. 
In dat geval is de gemeente Katwijk bereid om twee jaar te verlengen, maar wel veel 
aandacht voor flexibiliteit in de DVO voor de toekomst. Portefeuillehouder Mostert 
benadrukt dat de aandacht eerst moet uitgaan naar de jeugd (beleid) en daarna pas 
over de financiën. Katwijk wenst flexibiliteit om in te kunnen spelen op eventuele 
toekomstige ontwikkelingen.  
 
Mevrouw Olthof geeft aan dat de gemeente Leiden zich zeer verantwoordelijk te 
voelen voor de jeugd en het zorglandschap. Leiden staat, net als veel andere 
gemeenten, in de herbezinningstand. Leiden steunt het voorstel voor verlenging met 
twee jaar, wel koers op besluit om andere solidariteit per 01-01-2019. 
 
Portefeuillehouder van Trigt geeft, namens HLT, aan nu niet veel keuzeruimte te 
hebben en dus voorlopig te willen continueren om de komende tijd te benutten voor 
bezinning. Twee jaar is daarmee akkoord. Flexibiliteit is voor HLT ook van belang. 
 
Portefeuillehouder Roeffen heeft altijd willen aansturen op één jaar, maar dat blijkt nu 
iets te ambitieus. Wel graag pleiten voor maximaal twee jaar en dan definitief 
besluiten over hoe in de toekomst verder te gaan. Flexibiliteit is daarbij een van de 
belangrijkste punten. 
 
De heer Grob heeft aan dat in de planning voor de besluitvorming de collegebesluiten 
zitten. Het is mogelijk om flexibiliteit in de huidige DVO toe te voegen. Uiteindelijk gaat 
het PHO niet over de besluitvorming, maar de individuele colleges. Als we dat met 
elkaar doen kan het DB van Holland Rijnland gevraagd worden om te accorderen. 
 
Met een ambtelijk werkgroepje kunnen dan nieuwe voorwaarden voor flexibiliteit 
worden toegevoegd. 
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Besloten is om het voorstel, optie 2b, te volgen en daarbij met een ambtelijke 
werkgroep goed te kijken naar de wensen ten aanzien van flexibiliteit binnen de 
huidige DVO en de mogelijkheid om aan te vullen. 

09 Proces inkoopstrategie jeugdhulp Holland Rijnland 2020 
Toelichting: 
Per 1 januari 2020 moeten de gemeenten in Holland Rijnland nieuwe 
overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders hebben afgesloten. Op grond 
van een aantal jaren ervaring opdoen is het doel de inrichting van de 
jeugdhulp in Holland Rijnland per 2020 te baseren op duidelijke 
beleidskeuzes van de gemeenten. Daartoe dient een proces te worden 
ingericht en een opdracht te worden gegeven. Essentie van het voorstel is 
de TWO Jeugdhulp samen met het Regionaal beleidsteam jeugd, via het 
ambtelijk opdrachtgeversoverleg op te dragen bijgaande notitie uit te 
werken. 
 
Voorstel: 

1. De Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020 uit te werken tot en met fase 2; 
2. De opdracht hiertoe via het Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg Jeugd 

(AOO) te beleggen bij de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland en het 
regionaal beleidsteam jeugd.  

 
Bijlagen: 
09 Adviesnota proces inkoopstrategie jeugdhulp 2020 
09b Notitie proces inkoopstrategie jeugdhulp 2020  
09c Bijlage 3 Notitie Jeugdhulp 2020 

Portefeuillehouder Beekhuizen stelt voor om de huidige contracten met één jaar te 
verlengen om zo voldoende ruimte te hebben om andere opties te verkennen. Bij het 
verlengen van de huidige contracten behoort niet het JGT. Daarnaast bestaat de 
wens om de discussie over de solidariteit te starten. 
 
Portefeuillehouder Bloemen stemt in met het voorstel en wenst het AOO en de TWO 
succes met het proces. 

 Namens de bollenstreek stemt portefeuillehouder Fles in met voorliggend voorstel. 
Portefeuillehouder van Trigt vult aan dat in HLT verband de wens bestaat om de termijn 
van de DVO te verlengen in lijn met de verlenging inkoopstrategie.  

 
Portefeuillehouder Wolters stemt in met het voorliggend advies. Kanttekening is wel 
dat de gemeente Nieuwkoop de inkoop graag meer vraaggericht wil inrichten. Daar is 
meer kennis van lokale en regionale zorgvraag voor nodig. Pas indien de vraag goed 
in beeld is kan de inkoopstrategie beter worden gericht. Gevoel is dat die kennis nu 
nog onvoldoende aanwezig is. Het verzoek is dan ook om een intensieve 
inventarisatieronde te starten. 
 
Mevrouw Olthof geeft aan akkoord te gaan met het voorstel zoals het er nu ligt. 
 
Katwijk is akkoord. 
 
Portefeuillehouder Roeffen sluit zich aan bij de eerder gemaakte opmerkingen van 
Leiderdorp. 
 
Paul Grob ziet een redelijk duidelijk beeld met de wens om de huidige contracten te 
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verlengen. Voorstel is dan ook het hele jeugdhulppakket met een jaar te verlengen en 
de GI´s en JGT´s via de normale aanbesteding te laten lopen. Dat geeft de 
gemeenten meer tijd en ruimte.  
 
De aanwezige gemeenten, op de gemeente Leiden na, stemmen in met het voorstel. 
 
Mevrouw Olthof kan zich namens de gemeente Leiden niet vinden in dit voorstel. De 
gemeente Leiden wil graag per 2019 nieuwe contracten. 
 
Voorzitter van Kempen stelt voor om nu aan de slag te gaan met de voorbereidingen 
voor inkoop per 01-01-2020.  
 
Paul Grob geeft aan dat het mogelijk is om de beslissing uit te stellen. Het is dan wel 
wenselijk om de komende tijd te gebruiken om in colleges, raden en bij ketenpartners 
op te halen welke wensen ten aanzien van inkoop er zijn. Als dat proces nu stagneert 
komen we in tijdnood als we per 2019 een nieuwe inkoopstrategie willen vaststellen. 
 
Portefeuillehouder Bloemen stelt via een mondeling amendement voor om ´fase 2´ te 
veranderen in ´fase 1´. Op die manier kan wel worden doorgewerkt, echter niet zo ver 
als eerder gedacht. 
 
Aanwezigen zijn akkoord met het procesvoorstel om in eigen huis de wensen en 
behoeften in kaart te brengen, maar nog niet over te gaan tot het opstellen van een 
strategisch inkoopdocument. 
 
Vanuit Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zal op korte termijn een uitnodiging 
volgen om de Holland Rijnland gemeenten bij te praten over de aanpak van de pilot 
Alphen aan den Rijn/Kaag en Braassem. 

10 Stand van zaken Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland De portefeuillehouders hebben kennis genomen van de notitie tijdelijk fonds en de 
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Toelichting: 
De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland hebben in het najaar 
van 2016 ingestemd met het instellen van een regionaal fonds; het Tijdelijk 
Fonds Jeugdhulp. Doel van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp is het versnellen 
van de transformatie en zorgen dat geen kinderen tussen wal en schip 
vallen. Het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp loopt tot en met eind 2019. In 2017 is 
een aantal plannen binnen dit Tijdelijk Fonds Jeugdhulp gestart. Sommige 
hiervan lopen nog door. Verder is er ruimte voor de zorgaanbieders om 
nieuwe plannen in te dienen. Het proces rondom het indienen van de nieuwe 
plannen en evaluatie van de plannen uit 2017 zijn ter kennisname 
bijgevoegd. 
 
Voorstel: 
Kennis te nemen van: 

1. De notitie Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland 2.0, inclusief 
beoordelingskader Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland 2018 
– 2019 (bijlage 1 en 2) 

2. De voortgangsrapportage plannen tijdelijk fonds 2017 (bijlage 3) 
 
Bijlagen: 
10 Informatienota stand van zaken Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland 
Rijnland 
10b2 Bijlage 1. Notitie Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland  
10b3 Bijlage 2. Beoordelingskader Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland 
Rijnland 
10b4 Bijlage 3. Voortgangsrapportage plannen Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 

Holland Rijnland 

voortgangsrapportage. 
 
Portefeuillehouder Beekhuizen vraagt zich af of Garage2020 onder het tijdelijk fonds 
kan worden ingesteld. 
 
Voorgesteld is dit op een later moment in het PHO Maatschappij terug te laten komen. 
 
 
 

11 Presentatie onderzoek objectief verdeelmodel jeugd Holland Rijnland 
Toelichting 

Leo Aarts van APE is aanwezig voor een korte presentatie over de uitkomsten van het 
onderzoek naar het objectief verdeelmodel jeugd Holland Rijnland.  
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Voor het derde jaar op rij blijkt dat het jeugdhulpbudget voor de 13  
gemeenten in onze regio niet toereikend is. Er zijn sterke indicaties dat het 
regionale tekort deels te wijten is aan het objectief verdeelmodel jeugd. Op 
verzoek van de regio heeft APE hier onderzoek naar gedaan. APE 
presenteert de onderzoeksresultaten.    
 
Voorstel: 
Kennis te nemen van het onderzoek naar het objectief verdeelmodel jeugd 
in Holland Rijnland (bijlage 1). 
  
Bijlagen: 
11 Adviesnota onderzoek objectief verdeelmodel jeugd Holland Rijnland 
11b Bijlage 1 Eindrapport APE verdeelmodel Jeugd in Holland Rijnland 
11c Bijlage 2 Brief gemeenten Holland Rijnland aan staatssecretaris Van 
Rijn / 17-5-2017 
11d Bijlage 3 Aanbiedingsbrief BZK aan TK rapport budget verdeelmodellen 
sociaaldomein 
11e Bijlage 4 Onderzoek BZK naar discrepanties in de budget 
verdeelmodellen voor het sociaal domein 

 
Aanleiding van het onderzoek is de decentralisatie en de introductie van het objectief 
verdeelmodel. De uitgaven blijken hoger dan het budget. De vraag is in hoeverre de 
scheve verhouding kunnen worden toegerekend aan een scheve verhouding in het 
verdeelmodel. 
 
Met het onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat de norm van het verdeelmodel niet 
aansluit op de historische uitgaven. Voor deze regio is de geschatte verdeelstoornis 5 
– 10 %. De objectieve norm voor deze regio is daarmee 5 – 10% te laag. 
 
Conclusie is dat het tekort op de jeugdzorg in deze regio in 2017 14% bedraagt. Zo’n 
5 – 10 procentpunt kan verklaard worden door een stoornis in het objectief 
verdeelmodel. Daarnaast speelt een tekortschietend macrobudget een rol. Met de 
cijfers van 2017 zal dit exact duidelijk worden. Advies is derhalve de definitieve cijfers 
van 2017 af te wachten alvorens conclusies te trekken over het macrobudget. 
NB. De definitieve cijfers zullen vrijdag 1 juni worden verspreid. 
 
Portefeuillehouder van Kempen dankt de heer Aarts voor het onderzoek en stelt dat 
deze informatie de lobby richting VNG en Rijk voor meer budget enorm kan helpen. 

 

12 Regionale afstemming VNG-voorstel ‘fonds tekortgemeenten sociaal 
domein’ 

Toelichting: 
In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is door het kabinet en 
de VNG afgesproken om een fonds te vormen voor de compensatie van 
gemeenten met grote tekorten in het sociaal domein, de zogenaamde 
‘stroppenpot’. Het gaat in totaal om een bedrag van €200 miljoen, waarvan 
€100 miljoen uit het gemeentefonds zal moeten komen. De algemene 
ledenvergadering (ALV) van de VNG stemt op 27 juni as. over het ter 

Voorzitter van Kempen stelt dat het doel van dit agendapunt is een gezamenlijk 
standpunt in te nemen ten aanzien van het VNG-voorstel ‘fonds tekortgemeenten 
sociaal domein’. Voorstel van de heer van Kempen is om tegen te stemmen. 
 
Portefeuillehouder Fles volgt het voorstel van de heer van Kempen en geeft aan dat 
de regio nu drie maal gestraft wordt. De gemeenten komen niet in aanmerking voor 
het fonds, moeten wel een bijdrage leveren en het betreft geen structurele oplossing. 
Portefeuillehouders Bloemen sluit zich aan bij hetgeen de heer van Kempen stelt en 
geeft aan uitdrukkelijk te willen meegeven dat ze echt op zoek is naar een meer 
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beschikking stellen van €100 miljoen vanuit het accres en over de criteria 
voor gemeenten die in aanmerking komen voor het fonds. Enkele 
bestuurders gaven eerder aan behoefte te hebben aan regionale 
afstemming, zodat de regiogemeenten in de ALV van de VNG een 
gezamenlijke lijn kunnen volgen. Het PHO van 30 mei wordt benut om tot 
een gezamenlijk standpunt te komen. 
 
Voorstel: 
Een gezamenlijk standpunt in te nemen over het VNG-voorstel ‘fonds 

tekortgemeenten  
sociaal domein’ (bijlage 1). 
 
Bijlagen: 

12 PHO-discussienota regionale afstemming VNG-voorstel ‘fonds 
tekortgemeenten sociaal domein’ 
12a VNG-conceptvoorstel ALV criteria en governance tekortgemeenten 
12b Concept uitwerking transformatiefonds jeugd VWS 

structurele oplossing van het probleem. 
 
Portefeuillehouder Wolters stemt in met het voorstel van de heer van Kempen, maar 
vraagt zich af of er wellicht bondgenoten kunnen worden gevonden, bijvoorbeeld in de 
G40? 
 
De heer van Kempen stelt dat in aanloop naar de vergadering zeker zal worden 
gekeken of andere regio’s dit voorstel ook steunen. 
 
De aanwezigen nemen gezamenlijk het standpunt in het VNG-voorstel niet te steunen 
en op de ALV van de VNG tegen te stemmen.  

  Rondvraag Portefeuillehouder Bloemen vraagt aandacht voor nieuwe bemensing van de 
werkgroep Strijk, voorheen werkgroep Du Chatinier ten aanzien van de financiering 
van de GR. 
 
De heer Grob stelt dat de verantwoording van de jeugdhulp 2017 gereed is, zal vrijdag 
worden verzonden.   
 
Portefeuillehouder Beekhuizen stelt dat in de regiowerkgroep naar voren is gekomen 
dat de stukken voor het PHO Maatschappij tijdig dienen te worden verspreid, zodat 
alle raden zich voldoende kunnen voorbereiden. Wellicht kan worden afgesproken dat 
als stukken te laat komen ze niet ter behandeling komen? 

 



 
 

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

de secretaris,       de voorzitter, 
 
 
 
 
 

Actielijst 
PHO 30 mei 2018   
 Bespreekpunt: garage 2020 opnemen als onderdeel Tijdelijk Fonds Na 1 juni 2018 
 Lijstje bestuurlijke overleggen Na 1 juni 2018 
 Memo transformatie LTA-middelen Na 1 juni 2018 

 


