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Nr. Agendapunt Besluit 

 VERTROUWELIJK 
Risicoverevening van de regionale jeugdhulp – 2e bespreking  

 
  

01  Opening en vaststelling agenda  De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

02  Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 11 juli 2018  Het verslag van 11 juli 2018 is ongewijzigd vastgesteld. 
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Bijlagen: 

02 Concept besluitenlijst PHO Maatschappij 11 juli 2018 

02b Bijlage 1. Presentatie maatschappelijke zorg 11 juli 2018 

  
 
 

03  Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen  

a) Mededelingen 
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 

 Voortgang regionale inkoopstrategie Jeugdhulp 2020 
c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen 

a) Mededelingen 
 
 Regiolab ‘scheiden zonder schade’ 
 Het ministerie van V&J en de VNG hebben de jeugdhulpregio’s in het arrondissement 
Haaglanden benaderd over deelname aan een regiolab ‘Scheiden zonder schade’. 
Het regiolab is een 3-jarige pilot om samen met regionale partners een nieuwe 
scheidingsprocedure en scheidingsloket te ontwikkelen en te testen. De regiolabs 
worden deels gefaciliteerd en ondersteunt vanuit het uitvoeringsprogramma. Ambtelijk 
is aangegeven dat de regio in beginsel positief staat tegenover deelname aan het 
regiolab. Problematische echtscheidingen staan als thema al op de agenda van het 
beleidsteam. 
 
 Het arrondissement Haaglanden ligt als een van de drie regiolabs voor de hand nu 
Haaglanden al veel op dit onderwerp heeft ontwikkeld. De keuze voor de drie 
arrondissementen wordt medio september gemaakt. Daarna worden voorwaarden 
voor deelname verder verhelderd en worden betrokken jeugdhulpregio’s gevraagd 
bestuurlijk in te stemmen met deelname aan een regiolab. 
  
b) Memo voortgang regionale inkoopstrategie 

 
 De heer van Trigt stelt voor dit memo te bespreken. Er bestaat behoefte om samen 
stil te staan bij de stand van zaken, de gevolgen en de planning van het inkoopproces. 
 
 De heer Grob stelt dat er niet direct paniek hoeft uit te breken, maar wel voldoende 
tijd nodig is als straks blijkt dat de opdracht is om per 2020 anders in te kopen. 
Hiervoor in ongeveer één jaar nodig. In september en oktober is besluitvorming over 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

strategie van inkoop nodig. Nu is er geen signaal. Katwijk heeft inmiddels laten weten 
de toegang anders uit te voeren dan eerder het geval was. De heer Grob voert een 
pleidooi om in de eigen gemeente met dit onderwerp aan de slag te gaan. Nu kan ook 
de werkgroep inkoop niet verder. 
 
 De heer van Trigt stelt dit onderwerp in mei 2018 al eens aan de orde is geweest. 
Toen is gesproken over het verlengen van de contracten met één jaar om zo tijd te 
creëren. Is dat nog steeds een optie? 
 
 De heer Grob zegt dat verlengen nog steeds mogelijk is. Goed is om in te zien dat er 
drie elementen zijn: de coöperatie JGT, maatwerk en de GI’s. Op die drie levels kan 
worden geschakeld. De aanbesteding voor de toegang is in de omvang veel kleiner 
en korter dan die voor maatwerk. Ook voor de GI’s zijn sneller afspraken te maken. 
Verzoek is om in de eigen gemeente goed na te denken zodat in september een 
beeld kan worden gevormd dat kan worden verwerkt in de inkoopstrategie. Er ligt nu 
geen opdracht die verder gaat dan het ophalen van informatie.  
 
 Mevrouw Damen accepteert dat de gemeenten zelf aan de bak moeten, er bestaat 
wel behoefte aan wat meer informatie. Als de verschillende gemeenten besluiten tot 
verschillende wensen ten aanzien van de toegang: hoe gaat dat dan? Hier zou de 
gemeente Leiden graag wat meer zicht op krijgen.  
 
 De heer Grob stelt voor om een ambtelijk memo op te stellen met de consequenties 
en deze te verspreiden. 

04  Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Holland Rijnland 2017-2018 

Toelichting: 
De gemeenten hebben een wettelijke verplichting om jaarlijks te onderzoeken 
hoe cliënten de toegankelijkheid, de kwaliteit en het effect van de jeugdhulp 
en van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 

 Hanneke Gorter (Holland Rijnland) is aanwezig voor een korte toelichting op het 
proces. In het voorjaar zijn verhalen, via een online meting, opgehaald bij cliënten en 
ouders. De opgehaalde verhalen worden besproken met aanbieders en gemeenten. 
Deze verhalen worden verder geïnterpreteerd en hieruit zijn enkele thema’s te 
destilleren.    
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jeugdreclassering ervaren. 
In het voorjaar van 2018 hebben de gemeenten in Holland Rijnland onderzoek 
laten uitvoeren naar de ervaringen van kinderen, jongeren en ouders met 
jeugdhulp. De rapportage geeft de resultaten en de inzichten weer.  
 

Voorstel: 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 
jeugd 2017-2018. 

2. De rapportage ‘Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2017-2018’ naar het 
ministerie van VWS te sturen. 

3. Vervolgacties te verwerken in de werkagenda van het Sturingsplan 
Jeugdhulp 2018-2019.  

4. Het beleidsteam opdracht te geven een pilot voor te bereiden voor 
continue meting van cliëntervaringen in de Jeugdhulp.   

Helaas is gebleken dat de respons niet voldoende is om op gemeenteniveau 
factsheets te maken, op regionaal niveau kunnen wel belangrijke thema’s worden 
ontleed. Later in het traject zal ook een dashboard beschikbaar zijn om de verhalen in 
op te slaan en verdere duiding te geven. Helaas is het nog niet gelukt om aanbieders 
te spreken, dit staat voor oktober op de agenda. 
 
 Ten aanzien van beslispunt 4 licht mevrouw Gorter toe dat het voorstel is om over te 
gaan tot een continue meting. Nu wordt op 1 moment in het jaar het net opgehaald, 
daardoor zijn de ervaringen soms van langer geleden. Continue meten biedt meer 
actualiteit en derhalve waarschijnlijk ook meer en betrouwbaardere informatie. Zo’n 50 
respondenten geven nu bijvoorbeeld aan dat ze niet meer precies weten hoelang ze 
op hulp hebben gewacht. 
 
Ook bij aanbieders is het wat onduidelijk waarom ze zelf een verplicht onderzoek 
moeten uitzetten en ook vanuit ons een onderzoek wordt ingesteld. Er wordt gewerkt 
aan een verbetering in dat proces, mogelijk kan een en ander met elkaar worden 
gecombineerd. 
 
 In de Duin- en Bollenstreek is men blij met het onderzoek. Op bepaalde punten zijn 
de portefeuillehouders wel geschrokken van de reacties, af en toe is sprake van 
stevige kritiek. Het is goed dat het onderzoek een vervolg krijgt, met acties. Er 
bestaan nog wel wat vragen over de voor te bereiden pilot. Heeft de pilot financiële 
consequenties en kan het naar buiten brengen van het rapport samengaan met een 
communicatieplan? Verzoek om acties mee te nemen in het sturingsplan. 
 
 Mevrouw Wolters is blij dat het onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek bevat wel 
elementen die zorgen baren. Verdere duiding en begeleiding voor publicatie is 
wenselijk. Mevrouw Wolters wenst nog wel enkele signalen mee te geven. De 
gemeenteraad heeft behoefte om hier over te spreken, hoe kan lokale duiding verder 
worden versterkt? Kan verdere duiding worden gegeven met een bezoek aan de 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

gemeenteraad? 
 
 Mevrouw Gorter geeft aan dat het moeilijk is om meer duiding op gemeenteniveau 
aan te brengen, zeker voor kleine gemeenten zijn de antwoorden dan al snel te 
herleiden naar bepaalde cliënten. Verdere duiding op thema of subregionaal niveau is, 
indien gewenst, wel mogelijk.  
Het is niet duidelijk of er financiële consequenties zijn aan een continu meting. Mocht 
dit het geval zijn dan komt het terug in het PHO. Het rapport is openbaar, maar nog 
niet actief gedeeld. Er zal verklarende mail worden opgesteld in de communicatie naar 
de aanbieders, benadrukt zal worden dat het uitdrukkelijk gaat om ervaringen van 
cliënten. Het delen met de raden hangt af van de individuele portefeuillehouders. 
Mevrouw Gorter is bereid om een toelichting aan de raad te geven als dat nodig blijkt. 
 
 Op 28 september wordt nog een aparte duidingssessie voor geïnteresseerde ouders 
georganiseerd. 

05  Transformatiefonds VWS jeugd (nazending)  

Toelichting: 
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, 
hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds opgericht. Voor de periode 2018 
tot en met 2020 is landelijk € 108 miljoen beschikbaar aan 
transformatiebudget. Voor Holland Rijnland is dat over drie jaar €3,4 miljoen.  
Om in aanmerking te komen voor het transformatiefonds, stellen 
jeugdhulpregio’s een driejarig transformatieplan op (ontwikkelvoorstellen) dat 
aansluit op de actielijnen van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’. 
In de voorliggende ontwikkelvoorstellen van Holland Rijnland zijn vijf regionale 
vraagstukken uitgewerkt. Zij dragen bij aan de transformatie van de 
jeugdhulp. Garage2020 Leiden heeft onlangs een aanvraag ingediend bij het 
Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 2018-2019. Omdat het beter past binnen de criteria 
van het Transformatiefonds, is het onder het ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op 

Jeannine Paauw (regionaal beleidsteam jeugd) is aangeschoven voor een 
toelichting. 
 
In korte tijd is heel hard gewerkt om een voorstel op tafel te krijgen. Het beleidsteam 
heeft zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het sturingsplan. In de vakantieperiode 
zijn een aantal van de portefeuillehouders geraadpleegd, hier zijn ideeën opgehaald. 
Dit heeft een eerste richting geboden. Vanwege de tijdsdruk vraagt mevrouw Paauw 
voornamelijk aandacht te besteden aan de inhoudelijke lijnen, een verdere 
kwaliteitsslag zal worden gemaakt. Dieper zal worden ingegaan op het lerend 
vermogen, de duurzaamheid en de samenwerking met partners. 
 
De heer de Jager spreekt zijn waardering uit voor het harde werk in de zomer. Hij is 
wel blij dat er nog een kwaliteitsslag overheen gaat. Bij de VNG heeft de regio, bij 
monde van de heer van Kempen, gewezen op de financiële problematiek in de regio 
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de digitale wereld’ opgenomen als project.  

 

Voorstel:  

1. De voorliggende ontwikkelvoorstellen voor de aanvraag voor het 
Transformatiefonds Jeugdhulp van Holland Rijnland in te dienen bij het 
Rijk. 

Het plan dat Garage2020 Leiden heeft ingediend voor het Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp 2018-2019 op te nemen onder het ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op 
de digitale wereld’ voor het Transformatiefonds 

Holland Rijnland. Inzet van de afgelopen tijd is het transformeren van de jeugdhulp. 
We moeten er bij deze plannen alert op zijn dat het tijdelijke middelen betreft en 
kijken of deze plannen de transformatiedoelen zoals voor ogen steunen. Het is niet 
de bedoeling om nieuwe geldelijke verplichtingen voor de toekomst aan te gaan. 
Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn pilot in de regio, wellicht kan een 
goed voorstel voor die pilot worden uitgewerkt.  
 
De heer van Trigt is blij met de inhoudelijke lijnen, maar ziet het voorstel graag op 26 
september terug op het PHO. Mevrouw van der Laan vult aan dat de lijnen helder 
genoeg zijn. Mevrouw van der Laan voelt mee met de opmerking van de heer de 
Jager, maar benadrukt dat het moet gaan om gezamenlijke voorstellen. Mevrouw 
van der Laan verkrijgt graag meer duidelijkheid over hoe in gemeente in aanmerking 
te komen voor subsidie. Belang wordt gezien in het binnenhalen van middelen aan 
de voorkant. Het plan biedt hele interessante dingen om subsidie op binnen te 
halen. 
 
Mevrouw Wolters geeft enkele aandachtspunten voor het vervolg mee. Het 
transformatiefonds is bedoelt om in te zetten op bewegingen die op korte termijn 
geld gaan opleveren. Tweede is dat de plannen die worden ingediend voor elke 
gemeente nuttig zijn. Ten derde merkt mevrouw Wolters op dat Garage2020 is 
opgenomen in dit plan en vraagt zich af hoe dat voorstel in dit plan terecht is 
gekomen. 
 
Mevrouw Paauw licht toe dat Garage2020 een aanvraag in het kader van het tijdelijk 
fonds heeft ingediend, die aanvraag is afgewezen, omdat niet volledig werd voldaan 
aan het gestelde kader. De aanvraag wordt wel ondersteunt en blijkt nu goed te 
passen onder het transformatiefonds. 
 
Mevrouw Beekhuizen bedankt voor de geleverde inzet. De hoofdlijnen kunnen 
worden gevolgd. Het voorstel van Garage2020 wordt van harte ondersteunt. 
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Mevrouw Paauw bedankt voor de geleverde opmerkingen en is blij dat de 
inhoudelijke lijnen worden gevolgd. Op 26 september zal het stuk terugkomen op het 
PHO Maatschappij, dit betekent wel een nazending, zodat in de tussentijd nog aan 
het stuk kan worden gewerkt.  
 
De aanwezige portefeuillehouders zijn akkoord met een nazending.  

06  Versterken techniekonderwijs Holland Rijnland 

Toelichting: 

Het Technolab is een samenwerking aangegaan met mborijn//land. De twee 
partijen hebben gezamenlijk een programma gericht op versterking van het 
techniekonderwijs opgezet. Het opzetten van twee innovatielabs is een 
belangrijk onderdeel voor uitvoering van dit programma. Voor de realisatie is 
een aanvraag ingediend bij het cofinancieringsfonds Holland Rijnland. 
 
Voorstel: 

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om: 
1. een bijdrage van € 100.000 uit het cofinancieringsfonds Holland 

Rijnland toe te kennen aan het initiatief  Versterken techniekonderwijs 
in Holland Rijnland; 

2. de specifieke afspraken vast te leggen in een 
financieringsovereenkomst. 

 

 De heer Duijvensz (Holland Rijnland) is aanwezig voor het beantwoorden van 
eventuele vragen. 
 
 In het DB van Holland Rijnland en in het PHO Maatschappij van 11 juli 2018 is 
enthousiast gereageerd op dit initiatief. Het beoogd effect van Technolab is het 
verhogen van de instroom in technische opleidingen, met als doel voldoende 
technisch geschoold personeel op te leiden en innovatie op dit vlak te stimuleren. Met 
de indieners is overleg om de aansluiting op de drie subregio’s goed te borgen. 
Positief is dat de samenwerking tussen MBO Rijnland en Technolab structureel vorm 
krijgt. Het voorstel komt vandaag ook in het PHO Economie en Leefomgeving. 
 
 De heer Bouter is blij met het voorstel. Noodzaak en urgentie zijn duidelijk. Het betreft 
echter wel een fors bedrag en de vraag is wanneer dit plan een succes is? De heer 
Bouter zou graag een regelmatige terugkoppeling zien. 
 
 De heer Duijvensz zegt toe rapportages te vragen zodat inzichtelijk kan worden 
gemaakt hoeveel deelnemers er voor de projecten zijn en of er sprake is van een 
stijging in het technisch onderwijs. Wellicht kunnen tezijnertijd ook een paar 
bestuurders een kijkje komen nemen. De heer Bouter en mevrouw Beekhuizen zijn 
hier enthousiast over. 
 
 De heer Nieuwenhuis spreekt namens de Leidse regio steun uit voor dit initiatief. 
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Benoemd is dat ook de Universiteit van Leiden een belangrijke bijdrage in natura 
levert door een locatie beschikbaar te stellen. De vraag is of ondernemers voldoende 
betrokken zijn. In het verleden heeft ook wel eens bekostiging uit het 
ondernemersfonds plaatsgevonden. De vraag is of dit bekeken is. 
 De heer Duijvensz zegt toe dit te bespreken met de indieners en hier later op terug te 
komen. 

 
 De heer Gotink is namens de duin- en bollenstreek akkoord met het voorgelegde 
voorstel. Het is wel het verzoek om ook te motiveren om andere scholen te betrekken. 
Ook de heer van Trigt vraagt hier aandacht voor. Onder meer het Fioretti college in 
Hillegom had hier mooi bij kunnen aansluiten. In het vervolg graag vanaf het begin 
bekijken of andere scholen kunnen worden betrokken. 
 
 De aanwezige portefeuillehouders steunen het initiatief, vragen wel aandacht voor 
verbreding en verbinding naar scholen in de hele regio en het betrekken van 
ondernemers (ook in financiële termen). 

07  Proces Regionale huisvestingsverordening 2019 

Toelichting:  
De leden van het PHO Maatschappij wordt geïnformeerd over het proces 
waarin de nieuwe regionale huisvestingsverordening tot stand komt. Er wordt 
vooruit geblikt op de conferentie van donderdagochtend 13 september a.s.. 
Hierin spreken gemeenten, corporaties, zorgpartijen en 
huurdersvertegenwoordigingen over de te maken keuzes in de nieuwe 
verordening.  
 
Voorstel:  
kennis te nemen van de informatienota Regionale huisvestingsverordening 
2019 en bijlagen. 

 Deze informatienota is op het PHO Maatschappij geagendeerd om de wethouders te 
informeren over het proces om te komen tot een nieuwe regionale 
huisvestingsverordening per 1 juli 2019. Tweede doel is het bewust worden van het 
belang van de verordening voor het sociaal domein. In de huisvestingsverordening 
wordt de woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen in de regio Holland 
Rijnland geregeld. Meer specifiek wordt benoemd welke doelgroepen voorrang 
hebben op reguliere woningzoekenden. Met de decentralisatie van de 
maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) naar de 
individuele gemeenten per 2021 groet de doelgroep waar de gemeente zelf 
verantwoordelijk is voor passende huisvesting. De vraag hoe hier mee om te gaan 
moet beantwoord worden in de nieuwe verordening. 
 
De portefeuillehouders zijn van harte uitgenodigd om bij de conferentie van 13 
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september as. aanwezig te zijn om met collega-portefeuillehouders wonen en 
vertegenwoordigers van woningcorporaties, zorginstellingen en huurdersverenigingen 
te praten over de te maken afspraken in de nieuwe verordening. 
 
Mevrouw Damen vraagt aandacht voor het feit dat de uitnodiging niet tijdig bij de 
portefeuillehouders in Leiden terecht is gekomen. Helaas kan geen van de 
portefeuillehouders aanwezig zijn. 
 
 Namens de Duin- en bollenstreek wordt de zorg uitgesproken dat de mate van 
bijzondere doelgroepen in zo’n groot pakket wel de aandacht krijgt die het nodig heeft. 
Oproep om gezamenlijk alle invloed uit te oefenen die mogelijk is.  
 
 De bijeenkomst van 13 september zal worden afgewacht alvorens te besluiten of dit 
onderwerp terug moet komen op de agenda van het PHO. 
 

08  Mededelingen Aanpak laaggeletterdheid  
Het is deze week de Week van de alfabetisering. In onze regio organiseren de 
Taalhuizen en nog vele andere organisaties activiteiten om laaggeletterdheid onder 
de aandacht te brengen. In samenwerking met de taalhuizen is vorige een 
wervingscampagne gericht op autochtone Nederlanders van start gegaan. Er zijn 
verschillende kaarten (zijn ter vergadering uitgedeeld) verspreid met reclamefolders 
(ruim 160.000). Daarnaast zijn er posters en banners gemaakt. Op 10 oktober 
aanstaande vindt er weer een bondgenotenontbijt plaats. Thema is dit keer: Integrale 
samenwerking ouder en kind  
 
Beëindigen ESF actieve inclusie  
Mevrouw Damen licht toe dat er geen budget meer is voor ESF. Het huidige budget is 
op en daarmee loopt het huidige project af. Er zijn mooie resultaten behaald en er 
wordt bekeken of het mogelijk is om voortzetting te bewerkstelligen met regulier 
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budget. Vooraf was bekend dat sprake was van incidenteel geld. Via de raden van 
enkele gemeenten zijn bij Holland Rijnland vragen van scholen binnengekomen met 
de vraag om voortzetting. Mogelijk komt dit op termijn opnieuw aan de orde.  
Verzoek van mevrouw Fles om dit memo digitaal te verspreiden. 
 
Aanbesteding OV-doelgroepenvervoer  
Vanuit de begeleidingsgroep voor het aanbestedingsproject OV-doelgroepenvervoer 
is recent een vragenlijst verzonden aan gemeenten met het verzoek om aanvullende 
informatie, waar onder data. Nu en ook uit eerdere ervaringen met informatie-
inwinning bij gemeenten blijkt dat deze informatie nog lang niet altijd geleverd is. De 
informatie is echter noodzakelijk om in het traject goed afgewogen keuzes te kunnen 
maken. Ook in de stuurgroep is aangegeven dat het beschikken over gegevens van 
belang is. Oproep aan gemeenten om hier medewerking aan te verlenen. 

09  Rondvraag   Mevrouw Bloemen vraagt aandacht voor het lijstje van bestuurders/zorginstellingen.    
Mevrouw Somair stelt voor om de discussie over bestuurlijk overleg met de coöperatie 
te betrekken bij het memo accounthoudersgesprekken portefeuillehouders jeugd 
waaraan mevrouw Bloemen refereert, waarin bestuurlijk relatiebeheer met betrekking 
tot alle jeugdhulpaanbieders aan de orde komt. 
 
 

 
 

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

de secretaris,       de voorzitter, 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


