
 
VERSLAG PHO Maatschappij – onderdeel jeugd d.d. 12-december-2018 

 
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn Han de Jager Nieuwkoop Bernadette Wolters 
 Hillegom Fred van Trigt (voorzitter) Noordwijk Marie José Fles 
 Kaag en Braassem Floris Schoonderwoerd Noordwijkerhout Bert Gotink 
 Katwijk Corien van Starkenburg Oegstgeest Jan Nieuwenhuis 
 Leiden Marleen Damen Teylingen Arno van Kempen 
 Leiderdorp Angelique Beekhuizen Voorschoten -- 
 Lisse -- Zoeterwoude Liesbeth Bloemen 

 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Agenda PHO maatschappij 12 december 2018 – onderdeel jeugd 
 

 

02 Vaststelling concept besluitenlijst PHO Jeugd 21 november 2018 
Concept besluitenlijst PHO Jeugd 21 november 2018 

 De conceptbesluitenlijst van 21 november 2018 is ongewijzigd vastgesteld. 

03 Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen  
a) Mededelingen 
b) Ingekomen stukken 

I. Memo stand van zaken contractering GI’s 
II. Memo bestuurlijk relatiebeheer jeugdhulpaanbieders 

III. Bijlage bij memo bestuurlijk relatiebeheer jeugdhulpaanbieders 
c) Terugkoppeling externe bestuurlijke overleggen 

I. Verslag regiegroep VSV 

a) Mededelingen 
De heer Mol en mevrouw van der Laan hebben zich afgemeld voor dit overleg. 
Het is wellicht de laatste keer dat portefeuillehouders Gotink en Fles aanwezig 
zijn. Zij zijn bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. 
 
b) Ingekomen stukken 

I. Memo stand van zaken contractering GI’s 
II. Memo bestuurlijk relatiebeheer jeugdhulpaanbieders 

 
 De memo is in overleg met de drie portefeuillehouders (Nieuwenhuis, 
Beekhuizen en van Kempen) tot stand gekomen. De kernboodschap is indicatief 
en komt voort uit de behoefte van de TWO (als diegene die contact heeft met de 
aanbieders), t.z.t. kan in aanloop naar de gesprekken uiteraard vooroverleg 
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plaatsvinden. 
 
 De heer de Jager verzoekt het relatiebeheer ten aanzien van stichting Pluryn 
verder te verdelen onder de portefeuillehouders, gezien zij meer doen dan alleen 
het domein veiligheid. De heer de Jager kan op de domeinen anders dan 
veiligheid niet namens de regio Holland Rijnland spreken. 
 
 Mevrouw Bloemen vraagt zich af hoe de verdeling heeft plaatsgevonden. 
Stichting Gemiva-SVG groep is aan de gemeente Zoeterwoude toebedeeld. 
Mevrouw Bloemen geeft aan al met stichting Gemiva-SVG groep om tafel te 
zitten vanuit een andere rol. De voorkeur van mevrouw Bloemen gaat uit naar het 
overleg met Stichting de Jutters te Den Haag. 
 
 Er is toegezegd dat opnieuw zal worden gekeken naar de verdeling van de 
memo relatiebeheer en de verdeling. 

04 Mandaat en klachtenafhandeling jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland 
Toelichting: 

In het PHO Maatschappij van 31 oktober 2018 zijn de aanbevelingen in de 
evaluatie van de Jeugdbeschermingstafel (JBT) onderschreven. Eén van deze 
aanbevelingen is afspraken te maken over de klachtenregeling en deze inzichtelijk 
te maken voor cliënten en gemeenten. Als vervolg op de afspraken in dit voorstel, 
worden cliënten van de JBT geïnformeerd over hoe de JBT werkt en waar men 
terecht kan met een klacht. 
 

Voorstel: 

De colleges te adviseren om: 
1. Inhoudelijke klachten over het werkproces van de Jeugdbeschermingstafel 

Met de afspraken in het voorstel wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor 
het beantwoorden van welk soort klachten. Uit de evaluatie is gebleken dat het 
voor cliënten vaak onduidelijk is bij wie zij een klacht kunnen indienen over de 
Jeugdbeschermingstafel (JBT).  
 
De heer van Trigt stelt een wijziging ten aanzien van beslispunt 3 voor, namelijk 
dat het dagelijks bestuur als centraal meldpunt fungeert. 
 
Mevrouw Bloemen geeft aan behoefte te hebben aan een centraalpunt voor 
klachtenafhandeling om overzicht te houden op de inhoud van de klachten, 
eventuele algemene verbeterpunten, en de coördinatie goed te laten verlopen. 
Voorstel van mevrouw Bloemen is het onderbrengen van deze 
klachtenprocedure bij de klachtenprocedure van Holland Rijnland. Als dit nu 
niet in het mandaat zit het verzoek dit alsnog te regelen. 
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door de gemeenten te laten behandelen; 
2. Klachten over de bejegening door de voorzitter(s) en/of secretaris van de 

Jeugdbeschermingstafel door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland 
te laten behandelen. 

3. De jeugdbeschermingstafel opdracht te geven als centraal meldpunt voor 
klachten over de Jeugdbeschermingstafel te fungeren. 

 

Mevrouw Wolters geeft aan in de gemeente Nieuwkoop een klacht te hebben 
lopen. Zonder op de inhoud in te gaan stelt mevrouw Wolters dat de 
belanghebbenden van het kastje naar de muur worden gestuurd en ze het 
gevoel hebben dat alles mis is gegaan. Wens van mevrouw Wolters is dan ook 
dat cliënten niet hoeven te zoeken naar waar de klacht in te brengen en de 
coördinatie van de klacht goed te regelen. Graag onderling een betere 
procedure regelen. 
 
De heer de Jager geeft aan geen goed gevoel te hebben over het voorstel en 
stelt voor om er opnieuw naar te kijken. 
 
De heer Gotink sluit zich aan bij de heer de Jager. De klachtenprocedure moet 
geen belemmeringen opleveren en moet voor cliënten zo toegankelijk mogelijk 
zijn. Het risico is nu dat de procedure mensen afschrikt vanwege de 
complexiteit. Het streven is een zo klantvriendelijk mogelijk systeem. 
 
De heer van Trigt merkt op dat het centraliseren van de (ontvangst van) 
klachten bij het DB van Holland Rijnland duidelijkheid schept. 
 
De heer Grob stelt dat de procedure bedoeld is om duidelijkheid te geven voor 
clienten. Gelukkig komen klachten niet vaak voor, maar ze zijn er wel. Voor 
deze constructie is gekozen omdat in 2014 besloten is de regionale 
klachtenprocedure voor jeugdhulp uit de DVO te halen. De verantwoordelijkheid 
ligt volledig bij de colleges, dat geldt ook voor de JBT. De 
jeugdbeschermingstafel neemt geen besluiten en is een adviesorgaan van de 
gemeenten, dus klachten gaan enkel over procedure of bejegening. Anders dan 
advisering bestaat er geen bevoegdheid. De voorzitter en de secretaris zitten 
aan tafel op mandaat van de colleges, niet van het DB van Holland Rijnland. 
Uiteraard moet er sprake zijn van een duidelijke procedure.  
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Mevrouw Beekhuizen zegt te begrijpen wat de heer Grob zegt, de bevoegdheid 
ligt bij de colleges. Indien het wél mogelijk is om één centraal verzamelpunt, in 
de vorm van het DB van Holland Rijnland, in te richten dan is dit wenselijk. 
 
Mevrouw Wolters stelt dat proces en inhoud zo met elkaar verweven raken dat 
het bijna niet te scheiden is. Inzicht in het proces is van groot belang, dat blijkt 
nu ingewikkeld, er is te weinig informatie beschikbaar. 
 
Paul Grob geeft aan dat de privacy het proces ook ingewikkeld maakt. Stukken 
van de JBT kunnen niet zonder meer rond worden gestuurd, daar moet zeer 
zorgvuldig mee omgesprongen worden. Aan tafel zitten niet alleen een 
voorzitter en secretaris (met mandaat vanuit de colleges), maar mogelijk ook 
een medewerker van het Jeugd- en gezinsteam, de Raad van de 
Kinderbescherming en/of een medewerker van een Gecertificeerde instelling. 
Een klacht is vaak gericht tegen de werking van de jeugdbeschermingstafel en 
niet zo zeer in de richting van een van de actoren. 
 
Mevrouw Damen benadrukt de zorgplicht voor de jeugd, daar is dit onderdeel 
van. 
 
Mevrouw Wolters geeft aan die verantwoordelijkheid waar te willen maken en te 
willen voorkomen dat een klacht versnipperd raakt. 
 
De heer van Trigt stelt voor akkoord te gaan met de beslispunten en met elkaar 
in gesprek te gaan hoe het proces (aan de achterkant) goed kan worden 
geregeld. 
 
De heer de Jager benadrukt het belang van een eenvoudige en toegankelijke 
klachtenprocedure en verzoekt om een evaluatie van dit punt, halverwege 
2019. 
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Besloten  is zoals voorgesteld, ten aanzien van beslispunt 3 wordt ‘JBT’ 
vervangen door ‘DB Holland Rijnland’. Achter de schermen zal worden 
nagedacht over de te doorlopen procedure. 

05 Voortgangsrapportage Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland 
Toelichting: 

De voortgangsrapportage Tijdelijk Fonds Jeugdhulp (TFJ) Holland Rijnland geeft 
de huidige stand van zaken weer van de plannen die gefinancierd worden vanuit 
het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland. 
 
Voorstel: 

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 

Holland Rijnland 

 

 
De heer van Kempen geeft aan teleurgesteld te zijn na het leven van de 
rapportage. Het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp is met veel verwachting ingezet, met 
transformatie als kerndoel. De rapportage zegt de tussenresultaten weer te 
geven, maar na het lezen van de rapportage is hier nauwelijks inzicht in 
verkregen. Er zijn amper resultaten te zien en als er al een resultaat genoemd 
werd bleek het een negatief resultaat te zijn. Er is geen inzicht in positieve 
resultaten verschaft. Teleurstelling ziet ook op het feit dat er blijkbaar niets te 
melden is. Er is veel gefinancierd en meegedacht, 
De heer van Kempen heeft kennisgenomen van de opgenomen adviezen, die 
hij zegt te lezen als ‘we proberen er nog wat van te maken’. Met de adviezen 
heeft de heer van Kempen geen probleem, al had hij deze graag wat meer 
baanbrekend gezien. 
 
De heer de jager en Schoonderwoerd constateren dat het budget voor wat 
betreft domein veiligheid onbenut is gebleven en verzoeken derhalve om een 
terugstorting van de bijdrage van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag 
en Braassem á € 70.000 vanuit het fonds. 
 
Mevrouw Damen constateert dat anders gestuurd moet worden. Het 
vermoeden van mevrouw Damen is dat partners niet in staat zijn om de 
transformatie in kaart te brengen, vanuit het rapport is vooral het gewone werk 
zichtbaar, weinig nieuwe dingen. 
 
Mevrouw Starkenburg merkt op dat zij van mening is dat transformatie en 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

innovatie uiteindelijk verder helpen om de jeugd beter te kunnen bedienen. Met 
elkaar moet worden nagedacht over wat hier voor nodig is. Mevrouw 
Starkenburg betreurt de stap van de heer de Jager en de heer Schoonderwoerd 
om zich uit het fonds terug te trekken, hoewel teleurstelling begrijpelijk is. 
Mevrouw Starkenburg sluit zich aan bij mevrouw Damen en wenst met partners 
en elkaar in gesprek te gaan over hoe invulling te geven aan de transformatie 
en hoe meer te sturen. 
 
De heer Schoonderwoerd merkt op dat de bijdrage niet teruggevraagd wordt 
vanuit teleurstelling, maar vanuit het feit dat er geen plannen op het gebied van 
veiligheid zijn ingediend en dit het enige deel is waar Alphen aan den Rijn en 
Kaag en Braassem op mee doen. 
 
Mevrouw Bloemen stelt wel een positief gevoel te hebben overgehouden aan 
de rapportage. Het gevoel heerst dat hard gewerkt wordt. Mevrouw Bloemen is 
zeer tevreden over de eerlijke weergave dat sommige dingen niet lukken, hier 
en daar had het wel wat duidelijker gekund. De vraag is ook of de 
portefeuillehouders streng genoeg geweest zijn bij de selectie. Daarnaast is het 
van belang om te kijken wat het niet-slagen van sommige projecten betekent 
voor de komende jaren. Mevrouw Bloemen benadrukt dat er ook tijd voor nodig 
is, sommige projecten lopen pas net en moet wat meer tijd gegund worden. 
 
De heer van Trigt herkent zich in de teleurstelling van de heer van Kempen. Er 
is sprake van een mager rapport en er lijken geen resultaten te zijn behaald met 
de investeringen vanuit het fonds. 
 
Mevrouw Paauw reageert op de portefeuillehouders en zegt zich te herkennen 
in de opmerkingen. Het is een zoektocht hoe, met aanbieders, om te gaan met 
transformatiegelden. Zeker op het gebied van passende jeugdhulp/onderwijs 
gebeurt veel. Dat is niet goed terug te zien in de rapportage. Duidelijker kan 
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worden vermeld wat wél is opgepakt en gedaan. Voor een deel van de 
zorgaanbieders blijft het puzzelen. Het is heel goed zoeken naar waar wel en 
geen inzet moet worden gepleegd. 
 
Mevrouw Paauw merkt op dat in het transformatieplan wel veel 
veiligheidsaspecten zitten. 
 

De heer van Kempen is blij met de toelichting van mevrouw Paauw en kijkt uit 
naar de verdere duiding. Voor de inkoop, maar ook in de 
accounthoudersgesprekken kan dit van belang zijn. De transformatie kan ook 
vanuit onszelf anders worden ingezet, op een aantal punten kunnen we wel wat 
meer aan de slag.  
 
Mevrouw Paauw adviseert de voorstellen op de grotere thema’s wat meer uit een 
te laten zetten. In het PHO van 6 maart kan ze de stand van zaken per 1 januari 
2019 laten zien. 
 
Mevrouw Beekhuizen merkt op dat ze in het vervolg ook graag de kleinere 
aanbieders zou willen betrekken. 
 
 Akkoord dat mevrouw Paauw in het PHO van 6 maart de stand van zaken per 1 
januari 2019 laat zien. 

06 Tarieven jeugdhulp 2019 
Toelichting: 

Op 7 juni 2017 heeft het PHO maatschappij de notitie ‘Jeugdhulp Holland Rijnland 
– notitie bekostiging en tariefopbouw 2018’ vastgesteld en daarmee besloten tot 
inspanningsgerichte bekostiging van de aanbieders jeugdhulp. Deze vorm van 
bekostiging wordt gefaseerd ingevoerd. De wijziging van bekostigingssystematiek 

   
Mevrouw Damen vraagt zich af hoe de gesprekken met de aanbieders verlopen. 

 
Mevrouw Bloemen vraagt waar de stimulans voor efficiency zit bij de GI’s. Via 
het landelijk transitiearrangement bij de VNG wordt hier ook aan betaald. Daar 
is al lange tijd niets van vernomen, werkt men daar ook aan de efficiency? 
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naar een inspanningsgerichte bekostiging, is per 1 januari 2018 voor de GGZ-
sector gaan gelden. Per 1 januari 2019 treedt de bekostigingssystematiek ook voor 
‘ambulante jeugdhulp’ en ‘jeugdhulp met verblijf’ in gang. 
De keuze voor de bekostigingssystematiek is geen definitieve keuze, het inzicht 
dat wordt verkregen gebruikt de regio voor het ontwikkelen van de bekostiging. De 
tarieven zijn in overleg met aanbieders tot stand gekomen.  
 

Voorstel: 

1. In te stemmen met de maximale tarieven Jeugdhulp 2019, conform bijlage 
1; 

2. In te stemmen om per crisisopname een éénmalige 
beschikbaarheidsopslag te bekostigen aan de aanbieder; 

De tarieven 2019 ter vaststelling aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland 
voor te leggen 

De heer Grob geeft aan dat het spannende tijden zijn. Er worden nu 
onderhandelingen gevoerd. Het is voor aanbieders moeilijk te zien of ze uit 
gaan komen met de tarieven. We monitoren maandelijks of aanbieders nog in 
de pas lopen. Het is een constante zoektocht naar evenwicht.  
 
Gebleken is dat de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) verliesleidend waren. Een 
onderzoek met Berenschot heeft plaatsgevonden en daar zijn deze tarieven uit 
voort gekomen. De stimulans voor efficiency is er, maar primaire taak van de 
GI’s is het uitvoeren van maatregelen zoals opgedragen door de rechter. Er is 
zowel op inhoud als in aantallen weinig te doen in de transformatie. Er kan wel 
gekeken worden naar de kostenstructuur, hier heeft Berenschot naar gekeken. 
Voor de LTA-middelen rapporteren we wat daar aan wordt uitgegeven, dat is 
steeds minder. Hierover staan we ook in contact met de VNG. De tarieven LTA 
zijn anders dan de eigen tarieven, het is een ander specialisme en dus moeilijk 
te vergelijken. Uiteindelijk kan wel gezegd worden dat de LTA afneemt. 

07  Intern controleplan Jeugdhulp 2018 TWO Holland Rijnland  
Toelichting: 

In het Intern controleplan Jeugdhulp 2018 worden de werkzaamheden en de 
planning beschreven die de TWO Jeugdhulp uitvoert om tot de verantwoording 
Jeugdhulp 2018 te komen. 
 
De TWO Jeugdhulp voert namens de gemeenten (interne) controles uit op door de 
aanbieders ingediende facturen en productieverantwoordingen. De TWO stelt op 
basis hiervan de verantwoording Jeugdhulp 2018 op. 
Voorstel: 

1. Kennis te nemen van Intern Controleplan TWO Jeugdhulp Holland 
Rijnland 2018 

VERTROUWELIJK 
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2. Het intern controleplan TWO Jeugdhulp 2018 aan het DB van Holland 
Rijnland ter vaststelling voor te leggen 

08 Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst PHO Jeugd 21 november 2018 
08 Concept VERTROUWELIJKE besluitenlijst PHO Jeugd 21 november 2018 

 

09  Rondvraag Het verslag van de regiegroep VSV is bijgevoegd. De heer Gotink vertelt dat er 
wat discussie is geweest over de bekostiging van het schakeljaar voortgezet 
onderwijs/MBO. Uiteindelijk is men daar wel uitgekomen. Het aantal 
ongeoorloofd verzuim in het MBO is gedaald, dat klopt, máár geconstateerd is 
ook dat het geoorloofd verzuim is toegenomen. Dit is te verklaren doordat het 
makkelijker is geworden voor leerlingen om zich ziek te melden. 
 
Mevrouw Bloemen heeft verzoek gekregen om in het college te besluiten over 
Jeugdmatch en vraagt zich af hoe dat zit. 
 
Mevrouw Paauw geeft aan dat de gemeente Katwijk penvoerder is. Het contract 
loopt af en er moeten nieuwe contracten worden afgesloten. Er zijn drie partijen 
in Nederland en in de regio willen we liever geen aanbesteding. Als je 
individuele contracten aangaat, dan hoeft dat niet. Ambtelijk is e.e.a. goed 
voorbereid, maar er volgt nog een bericht richting de bestuurders. Er komt iets 
naar de colleges.  

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

 
de secretaris,       de voorzitter, 

 
 


