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Gemeente
Alphen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse

Naam
Han de Jager
Fred van Trigt
Floris Schoonderwoerd
Corien van Starkenburg
Marleen Damen
Angelique Beekhuizen
Jeanet van der Laan

Agendapunt
Nadere kennismaking mw. Laura Werger
Toelichting:
Op 5 juli 2017 heeft het PHO Maatschappij mevrouw Werger voorgedragen
voor de Raad van Advies van de Coöperatie JGT Holland Rijnland. Nu er,
na de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe portefeuillehouders zijn, maakt
mevrouw Werger graag (nader) kennis.

Gemeente
Noordwijk
Noordwijkerhout
Nieuwkoop
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude

Naam
Marie José Fles
Bert Gotink
Bernadette Wolters
Jan Nieuwenhuis
Arno van Kempen
Nanning Mol
Liesbeth Bloemen

Besluit

Mevrouw Werger is aanwezig voor een (nadere) kennismaking met de leden van het
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij. Mevrouw Werger is lid van de Raad van
Advies van de coöperatie JGT Holland Rijnland.
De raad van advies bestaat nu iets meer dan één jaar en bestaat uit drie personen.
Eén persoon namens het personeel, iemand namens de cliënten en mevrouw Werger
namens de gemeenten. Mevrouw Werger benadrukt dat zij plaats heeft in de raad van
advies zónder last van of ruggespraak met de gemeenten.
Mevrouw Werger brengt het signaal over dat de coöperatie JGT moeite ervaart om
met de bestuurders om tafel te komen. Zij zouden graag met de portefeuillehouders
maatschappij om tafel gaan. Bij de coöperatie JGT zijn zorgen over de ontwikkelingen
in de regio Holland Rijnland. Mevrouw Werger heeft de coöperatie geadviseerd na te
denken over de minimale omvang die de coöperatie JGT nodig heeft voor een
effectieve en kwalitatieve organisatie.
De heer Van Trigt heeft – als regionaal portefeuillehouder jeugd – recentelijk een
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kennismakingsgesprek gehad met mevrouw Goedhart van de coöperatie JGT. De
geuite zorgen zijn ook in dat gesprek naar voren gekomen.
Mevrouw Bloemen stelt voor om afspraken te maken over de frequentie waarop met
mevrouw Werger gesproken wordt. De wens is om een vinger aan de pols te houden.
Het is van groot belang om te zorgen dat de raad van advies op de hoogte is van
hetgeen in de regio speelt, mogelijkerwijs ook bilateraal – vanuit één gemeente, indien
zich daar de ontwikkelingen voor doen.
Hoewel mevrouw Werger als onafhankelijke in de Raad van advies zit acht zij het
noodzakelijk te benadrukken dat communiceren van groot belang is. Mevrouw Werger
zegt bereikbaar en beschikbaar te zijn voor frequenter contact en is bereid eens in de
zoveel tijd bij het portefeuillehoudersoverleg aan te sluiten.
Mevrouw Damen maakt kenbaar eerder niet te hebben geweten van het bestaan van
de raad van advies en zou graag met de regio mevrouw Werger bij blijven praten.

07

Mededelingen en ingekomen stukken
a) Mededelingen

In aanloop naar het wetgevingsdebat in de Tweede Kamer is vanuit Holland Rijnland
lobby gevoerd. De heer Van Trigt en de heer Nieuwenhuis hebben een bezoek
gebracht aan een tweetal kamerleden. Via diverse andere portefeuillehouders zijn de
partijlijnen benut om tweede kamerleden te informeren over de tekorten in de
jeugdhulp.
Hierover is inmiddels een nieuwsbrief verzonden.
Voorstel voor vervolg hieraan is het steunen van een drietal moties voor de
Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG op 30 november
2018. Het betreft de volgende moties:
- MOTIE stevige structurele afspraken in het sociaal domein ||;
- MOTIE toekomstbestendig zorgsysteem;
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-

MOTIE advies Raad Openbaar Bestuur over financieringssystematiek Bijstand ||

Dit helpt om de onderhandeling van de VNG met het Rijk kracht bij te zetten. De moties
zijn eerder deze week ambtelijk rondgestuurd.
Mevrouw Wolters vraagt zich af of de moties aansluiten bij onze pijnpunten. De wijze
waarop het fonds tekortgemeenten vorm heeft gekregen en de uiteindelijke verdeling
voelt niet prettig en derhalve vraagt mevrouw Wolters zich af of deze motie voldoende
dekkend is.
Mevrouw Damen begrijpt het punt van mevrouw Wolters, een ieder kan er anders naar
kijken, de moties hadden nog wat verder kunnen gaan, maar roept desalniettemin op
om zich achter de motie te schalen om zo – in gezamenlijkheid met vele andere
gemeenten – een geluid te laten horen aan de VNG.
De heer Nieuwenhuis heeft de vraag via de ambtelijke weg ontvangen en steunt de
oproep om gezamenlijk de motie te steunen. Wellicht kan nog iets worden meegegeven
over de ervaringen met de vorige tekortconstructie. Gebleken is dat er vooral voordeel
is voor de grotere gemeenten, kleine gemeenten hebben hooguit teruggekregen wat ze
hebben ingelegd.
Mevrouw Beekhuizen heeft de moties reeds besproken in het college. De motie had
nog wat steviger gemogen, maar de gemeente Leiderdorp zal de moties zeker
ondersteunen.
Mevrouw Somair merkt op dat het Fonds Tekortgemeenten een apart agendapunt is in
de BALV van de VNG. Benadrukt is bovendien dat de motie het eerdere standpunt over
het fonds tekortgemeenten niet bijt.
De aanwezige portefeuillehouders zijn positief over de steun van de motie.
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Afspraak is dit schriftelijk te bevestigen aan de secretaris van dit overleg via
(L.van.den.elsen@hollandrijnland.nl) uiterlijk donderdag 22 november, 12:00 uur.

09 Houtskoolschets inkoop jeugdhulp 2020
Toelichting:
De huidige regionale contracten Jeugdhulp hebben een looptijd tot 1 januari
2020. Op 30 mei 2018 heeft het PHO Maatschappij opdracht gegeven tot
het uitvoeren van fase 1 (analyse) uit de notitie ‘Proces Inkoopstrategie
Jeugdhulp 2020’. In dit plan van aanpak staat de volgende vraag centraal:
Wat wil welke gemeente in Holland Rijnland door wie laten inkopen en hoe
moet dat gebeuren?
Voorstel:
1. Gemeenten bepalen lokaal welk scenario voor de contractering van de
lokale toeleiding voor hen passend is en geven hier vóór 1 maart 2019
terugkoppeling op.
2. De resultaatovereenkomsten Ambulante Jeugdhulp, Jeugdhulp met
Verblijf en EED worden tot en met 31 december 2020 verlengd.
3. Het Regionaal Beleidsteam Jeugd en de TWO Jeugdhulp doen,
afhankelijk van het thema en de onderliggende onderwerpen,
voorstellen - of leveren inhoudelijke bijdragen aan - ten behoeve van de
lokale en (sub)regionale besluitvorming.

Mevrouw Damen geeft aan dat men in de Leidse regio niet tot 1 maart de tijd nodig
heeft om duidelijkheid te kunnen verschaffen. Mevrouw Damen roept op om de tijd die
we hebben en ook komend jaar nog meer te sturen op samenwerken.
Mevrouw Bloemen vraagt aandacht voor het onderwijs. Niet terug te vinden zijn de
extra formatieplaatsen JGT in het voortgezet onderwijs. De heer Grob merkt hierover
op dat de gelden voor de JGT’s in het onderwijs in beeld zijn.
Het verhaal over wachttijden door het arbeidsmarkttekort is volgens mevrouw
Bloemen wat cryptisch. De vraag is of een Regionaal programma niet teveel een
papieren werkelijkheid is. Mevrouw Bloemen vraagt zich af wat gemeenten gaan
bijdragen aan de oplossing. Inmiddels lijken de wachttijden als gevolg van de tekorten
te normaliseren. De heer Grob geeft aan dat de GGZ inmiddels aardig in staat is om
de tekorten in personeel op te vangen. Dat beeld was ten tijde van het opschrijven
anders.
Mevrouw Van der Laan vraagt zich af hoe – als gemeente – een terugkoppeling te
geven. Welke bewegingsruimte is er ten aanzien van de personeelstekorten? De heer
Grob geeft aan in gesprek met aanbieders te verkennen hoe het er bij de aanbieder
voor staat. Daar is oog voor. Er worden, daar waar mogelijk, ook voorwaarden gesteld
in de kwartaalgesprekken. De opdracht ligt bij de aanbieder zelf, ondersteunen kan
wel.
Mevrouw Beekhuizen geeft aan dat de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest
in gezamenlijkheid de enquête hebben ingevuld.
De heer Van Trigt is blij met het kennisdocument. Het document kan helpen richting
toegang en inkoop.
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Verzoek is om vóór 1 maart in de richting van de TWO te reageren. De TWO zal een
procesvoorstel opstellen en ambtelijk delen.
Mevrouw Wolters stelt dat de gemeente Nieuwkoop bezig is met de herontwikkeling
van het zorglandschap. Voor 1 maart kan antwoord worden gegeven op deze vragen,
verzoek aan de TWO is om het procesvoorstel z.s.m. te delen.
De heer Grob antwoord dat het procesvoorstel zal leiden naar antwoord op de vraag
welk scenario voor de toegang gekozen wordt.
Ingestemd met de voorliggende beslispunten.
08 Addendum verlenging en wijziging van de
dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018
Toelichting:
Naar aanleiding van de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst
(DVO) Jeugdhulp hebben de 13 colleges van de deelnemende gemeenten
besloten om de huidige overeenkomst onder voorwaarden te verlengen. Met
vaststelling van het addendum wordt zowel de verlenging als de wijziging
van de overeenkomst geregeld.
Voorstel:
De colleges te adviseren om in te stemmen met:
1. Het addendum voor verlenging en wijziging van de
Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017 en 2018 tussen
gemeenten en Holland Rijnland (bijlage 08b);
2. Het aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden

In het eerste kwartaal van 2018 is de DVO geëvalueerd. Op basis van het rapport
Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst Holland Rijnland hebbend de 13 colleges
besloten om de huidige DVO onder voorwaarden te verlengen. De werkgroep
evaluatie heeft hiertoe een addendum opgesteld. Met vaststelling van het
voorliggende addendum wordt zowel de verlenging als de wijziging van de
overeenkomst formeel geregeld.
Wim van Poelgeest is, als lid van de werkgroep verlenging DVO, aanwezig en heeft
een korte toelichting op de totstandkoming van het addendum gegeven.
Gebleken is dat – per abuis – een artikel is weggelaten uit het addendum. Ter
vergadering is een gewijzigde versie van het addendum uitgedeeld.
De heer De Jager vraagt zich af wat de belangrijkste argumentatie is om de
mogelijkheid tot verlenging met één jaar op te nemen?
De heer Van Poelgeest antwoord dat de belangrijkste overweging is dat er volgend
jaar een heroriëntatie op de markt zal plaatsvinden. Het is prettig als zonder al te veel
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besluit mandaat, volmacht en machtiging Holland Rijnland (bijlage
08c).
Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om:
3. In te stemmen met het addendum voor verlenging en wijziging van
de dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017 en 2018 tussen
gemeenten en Holland Rijnland (bijlage 08b);
4. De aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst mandaat,
volmacht en machtiging Holland Rijnland (bijlage 08c) te
aanvaarden

Besluit
problemen met nog één jaar kan worden verlengd. Uiteindelijk gaat het om de
hulpverlening aan jongeren. Ook is opgeschreven hoe eventueel uittreden zal
plaatsvinden.
Mevrouw Bloemen is tevreden met de inhoud. Normaliter betekent een addendum
een verbetering of een aanvulling. Nu is besloten te verlengen en hier en daar te
wijzigen. Mevrouw Bloemen verzoekt tot een besluit om de bestaande DVO te
wijzigen en opnieuw gewijzigd vast te stellen. De nieuwe overeenkomst heet dan DVO
2020 zodat nooit onduidelijk is over welke versie gesproken wordt.
De heer Van Poelgeest geeft aan dat er voor- en tegenargumenten denkbaar zijn. De
werkgroep is niet over één nacht ijs gegaan. Er heeft een juridische toets
plaatsgevonden. Deze werkwijze is akkoord bevonden.
De heer De Jager benoemt dat de totstandkoming van dit addendum heel wat voeten
in de aarde heeft gehad. Het heeft ook te maken met de evaluatie van de DVO dat de
gemeenten hebben laten uitvoeren. Als nu wordt gezegd dat er met één jaar kan
worden verlengd is het wellicht verstandig om af te spreken dat uiterlijk 1 januari 2020
besloten is of de verlenging DVO zal worden benut of niet.
Ingestemd is met het voorstel van de heer De Jager.
Voorgesteld is om voor een volgende keer aansluiting te zoeken bij hetgeen is
ingebracht door mevrouw Bloemen.

10 VERTROUWELIJK
Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst PHO Maatschappij 31 oktober
2018
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Rondvraag

VERTROUWELIJK

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

de voorzitter,

