
 

 
    

   

     

  

   

    

    

     

    

  

  
 

  
 

 

 

 

VERSLAG PHO Maatschappij d.d. 11 juli 2018 

Gemeente Naam Gemeente Naam 

Alphen aan den Rijn Han de Jager Oegstgeest Jan Nieuwenhuis 

Kaag en Braassem Floris Schoonderwoerd Teylingen Arno van Kempen 

Katwijk 

Adger van Helden Voorschoten Nanning Mol 

Katwijk Corien van Starkenburg Zoeterwoude Ruud Bouter 

Leiden Marleen Damen Zoeterwoude Liesbeth Bloemen

 Leiderdorp Angelique Beekhuizen Holland Rijnland Lotte van den Elsen (secretaris) 

Lisse Jolanda Langeveld Holland Rijnland Paul Grob 

Nieuwkoop Bernadette Wolters (voorzitter) Holland Rijnland Ragini Somair 

Noordwijk Marie José Fles Holland Rijnland Jeannine Paauw 

 Noordwijkerhout Bert Gotink 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda  Welkom aan de nieuwe portefeuillehouders uit de gemeente Katwijk, de heer Adger 
van Helden en Corien van Starkenburg.

 Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 4 juli 2018 het nieuwe Dagelijks 
Bestuur (DB) benoemd. Voor het sociaal domein zijn twee DB-leden benoemd, 
namelijk: 

- Fred van Trigt (gemeente Hillegom) voor jeugd 
- Bernadette Wolters (gemeente Nieuwkoop) voor participatie en 



 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

  
 

 

 

Nr. Agendapunt Besluit 

maatschappelijke ondersteuning 

De praktische invulling en uitvoering moet nog plaatsvinden. Fred van Trigt is, wegens 
vakantie, verhinderd voor het huidige PHO Maatschappij en derhalve zal Bernadette 
Wolters vandaag de gehele vergadering voorzitten.

 Verzoek van Astrid van den Berg (TWO) om agendapunt 13 ten aanzien van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering naar voren te halen op de agenda. Het 
agendapunt zal voor de pauze worden behandeld. 

02 Verslag 
Bijlagen: 
02 Concept besluitenlijst PHO Maatschappij 30 mei 2018

 Naar aanleiding van het verslag merkt mevrouw Bloemen op dat ze graag de cijfers 
verantwoording jeugdhulp 2017 besproken zou willen hebben in het PHO 
Maatschappij. De aanwezige portefeuillehouders ondersteunen het verzoek van 
mevrouw Bloemen. 

De heer Grob licht toe dat de cijfers ten aanzien van de verantwoording direct aan de 
colleges zijn toegezonden, maar dat bespreking in het PHO van 26 september 2018 
mogelijk is.

 Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 

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

I. Intentieovereenkomst Centrum Innovatief Vakmanschap MBO 
Rijnland 

II. Stand van zaken transformatiefonds jeugd 
III. Bestuurlijke betrokkenheid jeugd 

b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 
c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen

 Intentieovereenkomst Centrum Innovatief Vakmanschap MBO Rijnland
 Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met ondertekening van de 

intentieovereenkomst Centrum Innovatief Vakmanschap welzijn en zorg MBO 
Rijnland. Dit centrum is gericht op vernieuwing van het onderwijs en betere 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De intentieovereenkomst sluit 
aan op de aanvraag van het MBO Rijnland bij het Landelijk Innovatiefonds MBO. 
De overeenkomst is ook getekend door de gemeente Leiden. De heer De Jager 
bevestigt dat ook de gemeente Alphen aan den Rijn voornemens is te tekenen. Er 



 

  
  

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

Nr. Agendapunt Besluit 

I. Korte terugblik op de ALV van de VNG worden nog nadere afspraken gemaakt over de invulling en inzet door de partijen. 

Stand van zaken transformatiefonds jeugd 
Voor 1 oktober 2018 moet bij het ministerie van VWS de aanvraag voor de hele 
jeugdhulpregio (13 gemeenten) worden ingediend. Regio Holland RIjnland voldoet 
aan de criteria om in aanmerking te komen voor de drie jaarlijkse bijdragen. Per jaar 
ontvangt onze jeugdhulpregio 1,14 miljoen. Er zal aansluiting worden gezocht bij het 
sturingsplan. In het PHO Maatschappij van 5 september 2018 zal het plan dat de 
regio Holland Rijnland indient worden besproken. 

Jeannine Paauw stuurt ambtelijk de actielijnen en ideeën rond. Doel is om door te 
gaan met plannen die reeds zijn ingezet. 

Bestuurlijke betrokkenheid jeugd 
Het regionaal beleidsteam jeugd is zoekende naar een passende vorm om 
bestuurders (meer) te betrekken bij de inhoudelijke ontwikkelingen op het brede 
regionale jeugdhulpdomein. Voorstel is om in het PHO Maatschappij van 26 
september 2018 aandacht te besteden aan de aansluiting (passend) onderwijs en 
jeugdhulp. Het PHO is akkoord 

Terugblik ALV van de VNG 
 In het PHO Maatschappij van 30 mei 2018 zijn de portefeuillehouders in de regio 
Holland Rijnland overeengekomen om tegen het fonds tekortgemeenten te stemmen. 
Later is ook de wens ontstaan om tijdens de ALV in te spreken. De heer van Kempen 
heeft het standpunt van Holland Rijnland tijdens de ALV kenbaar gemaakt. Uiteindelijk 
heeft 23% van de gemeenten ‘tegen’ gestemd. Hoewel daarmee een meerderheid 
van de gemeenten ‘voor’ was zal de VNG iets moeten doen met dit signaal. 

De heer de Jager spreekt een woord van waardering uit naar Ragini Somair voor het 
stimuleren van inbreng op het VNG-congres. Op aanraden van mevrouw Somair heeft 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

de heer de Jager daarnaast het APE-rapport overhandigd aan minister Ollongren 
tijdens haar bezoek aan de gemeente Alphen aan den Rijn.  

Coöperatie JGT 
Mevrouw Bloemen wenst op korte termijn weer eens in kleiner verband in gesprek te 
gaan met de coöperatie JGT. De heer van Kempen onderschrijft dit verzoek. 

Jeannine Paauw ondersteunt dit verzoek en zou het contact tussen bestuurders en 
zorgaanbieders graag breder bezien dan enkel het contact met de coöperatie JGT. 

Besloten is om per bestuurder een aandachtsgebied aan te wijzen. De 20 grootste 
zorgaanbieders kunnen daarbij gekoppeld worden aan een gemeente. Na de zomer 
zal een overleg met een kleine groep bestuurders en coöperatie JGT worden 
ingepland. 

04 Samenwerkingsprogramma Techniekonderwijs Holland Rijnland 
(presentatie) 
Toelichting: 
In Holland Rijnland bestaat net als in de rest van Nederland een groot tekort 
aan technisch personeel. Een steeds groter deel van de groei van het aantal 
vacatures ligt op MBO niveau. Het Technolab werkt samen met MBO Rijnland 
aan oplossingen. Deze liggen in het aantrekkelijker maken van het onderwijs, 
doorlopende leerlijnen van VMBO naar MBO en een betere aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt.. Vanaf september start een 
samenwerkingsprogramma Techniekonderwijs in Holland Rijnland. 

Ben Schippers van Technolab en Claudia Chi van MBO Rijnland zullen een 
presentatie verzorgen. 

 Ben Schippers (directeur Technolab) en Claudia Chi (MBO Rijnland) zijn aanwezig 
voor een presentatie over het samenwerkingsprogramma Techniekonderwijs Holland 
Rijnland.

 De samenwerking is ontstaan vanuit een sterk tekort aan technisch personeel op de 
arbeidsmarkt. Er zijn op dit moment 15.000 technische vacatures in Zuid-Holland. De 
verwachting is dat de krapte in de technische sector alleen maar groter gaat worden. 
Er is sprake van vergrijzing, daarnaast groeit de vraag als gevolg van de 
energietransitie. Daar komt bij dat de verwachtingen van technisch personeel groeien. 
Er worden steeds meer zogenaamde ‘soft skills’ gevraagd. 

 De presentatie is bedoeld om op te warmen voor het stuk dat in het kader van 
cofinanciering in het PHO Maatschappij van 5 september 2018 ingebracht zal worden. 
Het stuk zal tevens worden geagendeerd in het PHO Economie en Leefomgeving, 
omdat het techniekonderwijs zowel een maatschappelijke als economische 



 

 

 

  

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Nr. Agendapunt Besluit 

component heeft. 

 De heer Bouter vraagt zich af of werkgevers betrokken zijn. De heer Schippers geeft 
aan dat werkgevers betrokken zijn, onder meer om het zogenaamde ‘zomerlek’ op te 
vangen met stages. 

05 Stand van zaken decentralisatie maatschappelijke zorg (presentatie) 
Eind vorig jaar is in het PHO Maatschappij het regionale 
uitvoeringsprogramma “De maatschappelijke zorg dichterbij”  vastgesteld. In 
dit uitvoeringsprogramma wordt beschreven welke stappen moeten worden 
gezet om invulling te geven aan de toekomstvisie voor de Maatschappelijke 
zorg, zoals vastgelegd in het Beleidskader Maatschappelijke zorg Holland 
Rijnland 2017-2025. De opgave voor gemeenten is om de 
centrumgemeentetaken op het gebied van Beschermd wonen, 
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg over te nemen en daarbij ook te 
komen tot meer ambulante zorg en ondersteuning zodat ook de kwetsbaarste 
inwoners in de wijk kunnen blijven wonen en participeren. 

De regionale programmaleider, Mieke Hogervorst, zal in een presentatie 
nader inzicht geven in deze opgave en de stand van zaken van het 
uitvoeringsprogramma op dit moment. 

Mieke Hogervorst is aanwezig voor het geven van een presentatie en het 
beantwoorden van eventuele vragen. 

De gemeente Leiden is in de regio Holland Rijnland centrumgemeente voor de 
uitvoering van taken uit de AWBZ, waaronder maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen. De centrumgemeente krijgt hiervoor budget van het rijk, maar is 
genoodzaakt ook eigen middelen in te zetten. 

Het rijk is voornemens om per 2021 de gemeenten zélf verantwoordelijk te maken 
voor de maatschappelijke zorg. In het beleidskader maatschappelijke zorg 2017 – 
2025 staan de opgaven beschreven. De regionale en subregionale uitvoeringsplannen 
geven hier uitvoering aan.

 De presentatie van mevrouw Hogervorst is bijgevoegd bij het verslag. 

06 Cofinanciering Grenzeloos Actief “sporten voor mensen met een 
beperking” 
Toelichting: 
Grenzeloos Actief is een project vanuit het ministerie  van VWS. Dit project 
heeft als doel regionale samenwerking op het gebied van aangepast sporten 
te organiseren en het sportaanbod voor mensen met een beperking te 
verbeteren. VWS heeft de gemeente Noordwijk, als hoofdaanvrager, hiervoor 

Ferdy van Nugteren is aangesloten voor het beantwoorden van vragen en het geven 
van een toelichting. 

De portefeuillehouders verzoeken om meer informatie over wat er gaat gebeuren 
met het geld en hoe verder te gaan als de financiering stopt (na 2018). 

Vanuit het project zal voornamelijk worden geïnvesteerd in de samenwerking in de 



 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 
 

 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

subsidie toegekend. Om in de uitvoering drempels weg te kunnen nemen 
wordt tevens gevraagd om cofinanciering uit het cofinancieringsfonds van 
Holland Rijnland. 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het plan van aanpak van project Grenzeloos 

Actief (bijlage 1) en de aanvraag voor cofinanciering bij Holland 
Rijnland (bijlage 2); 

2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om voor 
2018 
€ 15.000,00 ter beschikking te stellen uit het cofinancieringsfonds 
ten behoeve van het project Grenzeloos Actief. 

Bijlagen: 
06 Adviesnota cofinanciering Grenzeloos Actief 
06b Plan van aanpak Grenzeloos Actief Holland Rijnland. 
06c Aanvraag cofinanciering 2018 Grenzeloos Actief. 

regio. Op dit moment gebeurt heel weinig voor lichamelijk beperkten in deze regio. 
Met het geld zal de vindbaarheid van de activiteiten en de vindbaarheid van de 
doelgroep worden gestimuleerd door het aanbod samen te brengen op een website. 
Eerder is gebleken dat het aanbod er wel is, maar vanwege een gebrek aan 
vindbaarheid van de doelgroep én het aanbod, hier geen gebruik van werd gemaakt. 
Na 2018 zou het aanbod moeten staan en een match bestaan tussen vraag en 
aanbod. Dan kunnen fondsen makkelijker worden aangeschreven om zich te 
verbinden aan een bepaalde activiteit. 

Mevrouw Damen spreekt haar steun uit voor dit plan. Het betreft een gering bedrag 
en een doelgroep waar ook de gemeente Leiden graag iets voor wil betekenen. Ook 
mevrouw Fles voert een pleidooi om dit project te steunen. Het initiatief haakt aan op 
eerdere initiatieven, met steun van VWS. De Duin- en bollenstreek spreekt haar 
steun uit voor dit initiatief. 

De heer Nieuwenhuis spreekt namens Oegstgeest ook zijn steun uit, maar vraagt 
wel aandacht voor de lastige opdracht. In het verleden is gebleken dat het 
samenbrengen van vraag en aanbod lastig is. 

Besloten is het DB van Holland Rijnland positief te adviseren over dit voorstel van 
cofinanciering. 

07 Analyse voortijdig schoolverlaters 2016 – 2017 
Toelichting: 
In april 2018 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van 
OCW de voorlopige cijfers rondom voortijdig schoolverlaten gepubliceerd. Op 
basis van deze cijfers heeft het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) een 
analyse gemaakt. De definitieve cijfers volgen in oktober 2018. 

Voorstel: 

Robbert Smakman (RBL) is aangesloten voor een korte toelichting en het 
beantwoorden van vragen. 

In de regiegroep is de VSV-analyse uitgebreid besproken. Zie hiervoor het 
bijgevoegde verslag. 

Opvallend is een stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters. Aandachtspunt 
blijven de leerlingen in niveau 3 en 4. Zij scoren al een aantal jaar boven landelijk 
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Kennis te nemen van de voorlopige cijfers 2016 – 2017 over voortijdig 
schoolverlaters uit RMC-regio Zuid-Holland Noord (alle gemeenten in Holland 
Rijnland minus Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop) 

Bijlage: 
07 Informatienota analyse voortijdig schoolverlaten 2016 – 2017 
07b VSV analyse 2016 - 2017 
07c Tabellenbijlage bij analyse voortijdig schoolverlaten 2016 - 2017 
07d Verslag regiegroep voortijdig schoolverlaten 18 juni 2018 

gemiddelde mbt het voortijdig schoolverlaten. Met een aantal maatregelen denkt 
RBL dit terug te kunnen dringen. 

Mevrouw Bloemen vraagt zich af of de cijfers niet eerder beschikbaar kunnen 
worden gesteld. Daarnaast wil mevrouw Bloemen graag een stand van zaken ten 
aanzien van de ISK-jongeren.  

Robbert Smakman licht toe dat pas eind maart betrouwbare cijfers komen. Op basis 
van maandanalyses is wel een tendens zichtbaar. Er zijn dan ook al eerder dan op 
basis van deze cijfers maatregelen genomen. Ten aanzien van de ISK merkt 
Robbert Smakman op dat de ISK-jongeren een lastige groep blijkt. Bij ISK krijgen 
deze jongeren veel begeleiding. In het MBO is dat minder het geval en dit 
veroorzaakt in hoge mate uitval. Enkele onderwijsinstellingen zijn inmiddels bezig 
met plannen om deze uitval te beperken. 

De heer Gotink geeft aan namens de Duin- en Bollenstreek akkoord te zijn met de 
ingezette acties, maar graag te willen aanvullen dat goed gekeken moet worden 
naar de administratieve processen. In de regiegroep is tevens aandacht gevraagd 
voor de taak van het MBO bij het begeleiden van leerlingen die verkeren op het 
snijvlak van onderwijs/jeugdhulp. Leerlingen belanden vaak te snel in de jeugdhulp. 

08 Regionale aanpak thuiszitters en risicoleerlingen 
Toelichting: 
De afgelopen maanden is in de regio door de zes samenwerkingsverbanden 
passend en primair- en voortgezet onderwijs in samenwerking met RBL, JGT 
en JGZ een analyse gemaakt van de thuiszitters en risicoleerlingen. Hieruit 
kwam naar voren dat door de samenwerking te versterken op de punten regie 
en doorbraakoverleg de duur van het thuiszitten kan worden verkort. 

Voorstel:

 Senne Janssen, manager RBL, is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden 
en een toelichting te geven. 

 Binnen het werkterrein van RBL zijn op dit moment ruim 250 kinderen die langer dan 
drie maanden niet naar school gaan, het betreft veelal leerlingen met meervoudige 
problematiek. In voorgaande jaren is gekeken hoe het komt dat leerlingen zo lang 
thuis zitten. Uit deze analyse is gebleken dat een gebrek aan duidelijke procesregie 
hier een essentiële rol in speelt, met name wanneer veel partijen betrokken zijn gaat 
het overzicht vaak verloren. Bureau Leerplicht is vanuit haar wettelijke taak en 



  
  

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
    

 

Nr. Agendapunt Besluit 

1. Het Regionaal Bureau Leerplicht de procesregie te laten pakken 
als kind langer dan 2 maanden thuis zit zonder passend én 
gestart onderwijs en/of zorgtraject   

2. Teamleiders of beleidsmedewerkers met voldoende mandaat aan 
te laten sluiten bij het doorbraakoverleg 

Bijlagen: 
08 Adviesnota regionale aanpak thuiszitters en risicoleerlingen 
08b Memo regionale aanpak thuiszitters en risicoleerlingen 

neutrale karakter goed geëquipeerd om deze rol te vervullen. Ook in andere regio’s in 
Nederland is deze rol bij leerplicht neergelegd. 
Senne Janssen vraagt om commitment voor het verkorten van de duur van thuiszitten 
door deelname van vertegenwoordigers van de gemeente (mét mandaat) aan een 
doorbraakoverleg. Om volgend jaar te kunnen starten met deze werkwijze is tijdige 
goedkeuring nodig.

 De aanwezige portefeuillehouders benadrukken dat deze werkwijze de 
verantwoordelijkheid bij scholen niet moet wegnemen en vragen zich af of deze taak 
wel bij leerplicht moet worden neergelegd. De vraag is of de medewerkers van bureau 
leerplicht beschikken over de juiste competenties, of deze taak kan worden uitgevoerd 
binnen de huidige formatie en budgetten en of niet onnodig een ‘aap op de mouw’ 
wordt genomen. 

 Senne Janssen licht toe dat  er inderdaad nieuwe competenties worden gevraagd, 
maar de verwachting is dat dit binnen de huidige formatie en opleidingsbudgetten kan 
worden opgevangen. Leerplicht hoeft niet persé deze rol te pakken, maar ziet in de 
praktijk dat deze rol niet gepakt wordt, dit onnodig (lang) thuiszitten oplevert en doet 
nu, als neutrale partij, het aanbod om die regierol te pakken.

 Alle overwegingen gehoord te hebben geven de portefeuillehouders akkoord op het 
voorstel en danken bureau leerplicht voor dit aanbod. Mevrouw Damen, de heer 
Schoonderwoerd geven daarbij wel aan dat dit voor nu een oplossing is, maar indien 
een mooiere oplossing  bedacht kan worden is dat wenselijk. 

08 Bovenregionale samenwerking jeugdbescherming en jeugdreclassering 
Toelichting: 
In het PHO van 30 mei 2018 is gesproken over de inkoopstrategie 2020. In de 
inkoopstrategie staat de kernvraag “Wat wil welke gemeente in HR door wie 
laten inkopen” centraal. Dit voorstel betreft de inkoop van de gecertificeerde 

Astrid van den Berg (TWO) is aangesloten voor een korte toelichting en het 
beantwoorden van vragen. 

De heer Schoonderwoerd kan instemmen met het voorstel, maar vraagt aandacht 
voor het onderscheid tussen het in stand houden van de zorgorganisatie en het in 
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instellingen (GI’s). 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de continuïteit 
van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De GI is bij wet de enige partij 
die dit mag doen. De GI mag geen jeugdhulp bieden waardoor een afname 
van het aantal maatregelen direct tot krimp leidt. Vanuit de VNG wordt 
aangedrongen op bovenregionale samenwerking bij de contractering van de 
GI’s. Het is wenselijk gezamenlijk afspraken te maken met de GI’s opdat de 
zorgplicht van gemeenten niet in gevaar komt. In 2016 zijn gemeenten in de 
regio’s Holland Rijnland, Haaglanden, Midden Holland en Zuid-Holland Zuid 
ambtelijk gaan samenwerken met als doel de sturing op de GI’s vorm te 
geven, hier gezamenlijk inhoud aan te geven en zo veel mogelijk 
eenduidigheid te realiseren. De verdergaande ambtelijke samenwerking wordt 
nu ter besluitvorming voorgelegd. 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

de continuering van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor 
de jeugd in de vier regio’s. 

2. Kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen op dit gebied.  
3. In te stemmen met het advies een gezamenlijk programma van 

eisen voor de wettelijke taken op te stellen voor de vier regio’s 
Midden Holland, Holland Rijnland, Zuid-Holland Zuid en 
Haaglanden en deze ter vaststelling aan de vier regio’s aan te 
bieden.  

4. In te stemmen met het advies uiterlijk eind 2018 te besluiten over 
de wenselijkheid van bovenregionaal samen te werken aan één 
programma van eisen en identieke gunningscriteria voor de niet 
wettelijke taken van de GI. 

stand houden van de organisatie van deze zorg. Het is níet de bedoeling om op 
deze manier JB West in stand te houden. In het stuk mag meer aandacht worden 
besteed aan de prikkel tot transformatie in plaats van de focus op continueren. 

De heer van Kempen (namens de Duin- en bollenstreek) sluit zich aan bij de heer 
Schoonderwoerd en vraagt uitdrukkelijk aandacht voor de ‘couleur locale’ voor onze 
eigen regio. Nu met vier regio’s, met ieder eigen problematiek,  wordt samengewerkt 
moet voldoende ruimte zijn voor eigen invulling bij de inkoop. 

Astrid van den Berg licht toe dat, wanneer één van de 4 samenwerkende regio’s zou 
besluiten om niet langer door te gaan met de contractering van JB West, er een 
groot risico ontstaat voor de andere regio’s. Financieel is het dan niet langer 
mogelijk voor JB West om maatregelen uit te voeren. De TWO wenst vanuit kwaliteit 
en inhoud deze organisatie van uitvoering maatregelen in stand te houden. Er is 
geen marktwerking binnen de GI’s, daarom is het als regio van belang om samen te 
werken met regionale GI’s. Op dit moment gaat het nog niet over aanbesteden of 
subsidiëren. Verschillende regio’s zitten in verschillende tijdsperiodes voor de 
contractering. Vanuit de regio’s is de wens om vanuit gezamenlijke eisen op te 
trekken. Dat is ook de wens van JB West, zij krijgen nu vanuit verschillende regio’s 
verschillende instructies. 

De portefeuillehouders stemmen in met het voorstel, met daarbij de opmerkingen 
van de heer van Kempen ten aanzien van de mogelijkheden van regionale invulling. 
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5. In te stemmen met het feit dat besluitvorming over de 
inkoopprocedure in afstemming met elkaar gemaakt wordt, apart 
aan de regio’s ter besluitvorming wordt voorgelegd en volgt uit het 
gezamenlijke programma van eisen.  

6. In te stemmen met de voorgestelde planning, projectstructuur en 
het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor deze 
projectstructuur. 

Bijlagen: 
13 Adviesnota bovenregionale samenwerking jeugdbescherming en 
jeugdreclassering  
13b Notitie bovenregionale samenwerking jeugdbescherming en 
jeugdreclassering 

09 VERTROUWELIJK DEEL 

10 VERTROUWELIJK DEEL 

11 Monitoring jeugdhulp Holland Rijnland 
Toelichting: 
De monitoring van de jeugdhulp is de afgelopen jaren in ontwikkeling. De 
actuele cijfers Jeugdhulp zijn  door het digitale dashboard TWO voor 
gemeenten, colleges en raadsleden voortdurend beschikbaar. De data die 
voor de analyse zorglandschap worden verzameld zullen hieraan worden 
gekoppeld. 

Door rapportages over de jeugdhulp vanuit de TWO twee per jaar aan te 
bieden, kan meer tijd besteed worden aan duiding van de gegevens. 

Voorstel: 
1. De kwaliteit van duiden en analyseren van trends en 

 Marja van Bruggen is aangesloten voor toelichting en het beantwoorden van vragen. 

De Q-rapportage wordt nu 4x per jaar verstrekt. Voorstel is om deze rapportage terug 
te brengen naar 2x per jaar om zo een kwaliteitsslag te kunnen maken.

 Mevrouw van der Laan vraagt namens de Duin- en Bollenstreek wat er gedaan wordt 
met eventuele aanbevelingen. Dat is nu niet duidelijk. Verzoek om 2 rapportages met 
enkel cijfers en 2 uitgebreidere rapportages met duiding. 

 Mevrouw van Bruggen licht toe dat de Q-rapportages worden besproken op de 
ontwikkeltafels, soms ook in themadelen. Los daarvan wordt een en ander 
meegenomen in de accountgesprekken van de TWO in het kader van 
contractmanagement. 



 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Nr. Agendapunt Besluit 

ontwikkelingen in de jeugdhulp te verhogen 
2. Het aantal rapportages over jeugdhulp vanuit TWO terug te 

brengen van vier naar twee per jaar (april en oktober). 

Bijlagen: 
11 Adviesnota monitoring jeugdhulp Holland Rijnland

 Mevrouw Bloemen verzoekt om een versie die in de openheid besproken kan 
worden. 

12 Stand van zaken analyse zorglandschap regionaal beleidsteam jeugd 
Toelichting: 
Om in te kunnen spelen op de kern van problemen is het van belang om 
onderzoek te doen naar de dieperliggende oorzaken van de problematiek en 
zorgvraag, zoals in het Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 
staat. Deze analyse kan gebruikt worden voor het aanpassen/herschrijven 
van het regionaal beleidsplan “Hart voor de jeugd”, inkoop van de jeugdhulp 
en kan aanknopingspunten opleveren voor het opstellen van 
maatschappelijke Business Cases. 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de analyse 

zorglandschap 
Bijlagen: 
12 Informatienota PHO Maatschappij analyse zorglandschap 
12b Memo stand van zaken analyse zorglandschap 

Op dit moment worden twee sporen gevolgd. Het NJI doet onderzoek naar het 
gebruik, naar verklarende factoren die helpend kunnen zijn, preventie verstrekken 
etc. Daarnaast zijn vanuit het beleidsteam een aantal thema’s benoemd. Tympaan 
gaat, in een continu proces, data verzamelen.  

Mevrouw Wolters is blij met het steeds verder vorderende inzicht in het 
zorglandschap. 
De heer van Kempen was in de veronderstelling dat deze gegevens begin 2018 
beschikbaar zouden zijn, nu blijkt eind 2018. Teylingen heeft daarop individueel en 
‘snel’ onderzoek laten doen naar gebruik in Teylingen. De heer van Kempen gaat er 
wel vanuit dat eind 2018 dan niet alleen cijfers hebben voor Holland Rijnland, maar 
ook per individuele gemeente. 

Mevrouw Damen maakt zich wat zorgen over het tempo. Indien nodig moet op 
capaciteit worden bijgeschakeld. 

Mevrouw Bloemen vraagt zich af hoe het clientervaringsonderzoek hier bij betrokken 
is. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Dit zal in het PHO van september worden 
aangeboden en de uitkomsten worden meegenomen in het onderzoek naar het 
zorglandschap. 

 Rondvraag In het PHO van 26 september praten de portefeuillehouders uit Alphen aan den Rijn 
en Kaag en Braassem graag het PHO Maatschappij bij over GO! voor de jeugd. 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

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

de secretaris,       de voorzitter, 


