
 
VERSLAG PHO Jeugd d.d. 30-januari-2019 

 
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn N.A. Nieuwkoop Bernadette Wolters 
 Hillegom Fred van Trigt (voorzitter) Noordwijk Dennis Salman 
 Kaag en Braassem N.A. Oegstgeest Jan Nieuwenhuis 
 Katwijk Corien van Starkenburg Teylingen Arno van Kempen 
 Leiden Marleen Damen Voorschoten Monique Lamers 
 Leiderdorp Angelique Beekhuizen Zoeterwoude N.A. 
 Lisse Jeanet van der Laan   
 Lisse Jolanda Langeveld   

 
Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda – onderdeel jeugd 30 januari 2019 
Agenda PHO Maatschappij 30 januari 2019 

Afmeldingen van Han de Jager en Liesbeth Bloemen. 
Floris Schoonderwoerd zonder afmelding afwezig. 

02 Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke 
overleggen 
a) Mededelingen 
b) Ingekomen stukken 
c) Externe bestuurlijke overleggen 

Mededelingen 
Thema bijeenkomst onderwijs-jeugdhulp 
In het PHO Maatschappij van 6 maart zal van 09:00 – 10:30 uur, in een themadeel en 
samen met (zorg)aanbieders en onderwijspartners aandacht worden besteed aan het 
onderwerp ‘samenwerking onderwijs/jeugdhulp’. Een ambtelijke werkgroep is druk in 
de voorbereiding. Alle portefeuillehouders ‘onderwijs’ (voor zover niet ook 
portefeuillehouder jeugd) ontvangen een aparte uitnodiging. 
 
Regiolab scheiden zonder schade 
Het arrondissement Haaglanden – waaronder onze regio valt – is uitgekozen voor het 
Regiolab Scheiden zonder Schade. De gemeenten Hillegom en Leiden zullen hier aan 
deelnemen. 
 
Voortgang beleidsteam 
In de afgelopen periode is flink gesproken over de toekomst van regionale 
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samenwerking op het gebied van jeugd. Dit heeft invloed op de ambtelijke inzet. 
Inmiddels zijn er nieuwe afspraken gemaakt. In het volgende PHO komt een voorstel 
ten aanzien van de hernieuwde gezamenlijke opdracht en ambtelijke inzet. 
Voorgaande heeft consequenties. Onder meer de Evaluatie Tijdelijk Fonds heeft 
enige vertraging opgelopen en zal niet in het PHO van 6 maart worden voorgelegd. 

03 Vaststelling concept besluitenlijst PHO Jeugd 12 december 2018 N.a.v. het verslag vraagt de heer van Kempen zich af  
 
N.a.v. de klachtenafhandeling JGT merkt portefeuillehouder Wolters op dat inmiddels 
overleg met de heer Grob heeft plaatsgevonden. Gesprek is goed geweest. Het 
proces is niet veranderd, er is wel gesproken over werkafspraken. Hierover zal e.e.a. 
op papier worden gezet.  
 
De heer van Kempen maakt complimenten voor de algehele kwaliteit van de 
verslaglegging, maar wenst toch een opmerking te maken. Op pagina 5 is per abuis 
opgenomen dat de heer van Kempen teleurgesteld is na het ‘leven’ van de 
rapportage, dit moet zijn ‘lezen’ van de rapportage. Dit zal worden aangepast. 
 
Voor het overige is de rapportage ongewijzigd vastgesteld. 

04 Vaststelling VERTROUWELIJKE concept besluitenlijst PHO jeugd 12 
december 2018 

Ongewijzigd vastgesteld. 

05 Themadeel: datasturing jeugdhulp De heer Grob heeft een presentatie verzorgd over het gebruik van datasturing in de 
jeugdhulp. 

 
Mevrouw van Starkenburg geeft aan behoefte te hebben om met elkaar verder te 
spreken. Een dieper gesprek over de lokale behoeften en de kracht van regionaal en 
subregionaal samenwerken. Mevrouw van Starkenburg geeft aan zoekende te zijn ten 
aanzien van de plek van haar gemeente in de regio. In Katwijk is behoefte om meer 
slagkracht in het beleid te creëren en een ontwikkeling in de toegang is gaande. 
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Tegelijkertijd is alleen maar alleen en bestaat de wens om te kijken naar een 
passende governance structuur voor (sub)regionale samenwerking. Waar kunnen we 
elkaar vinden? Waar laten we elkaar los?  
 
De heer van Trigt bedankt de heer Grob voor zijn presentatie en sluit zich aan bij de 
woorden van mevrouw Starkenburg en voelt voor de wens om met elkaar verder te 
spreken. Er is sprake van een dilemma. Lokaal aan de slag en niet de kracht van de 
regio verliezen. Besluitvorming op regionaal niveau verloopt soms wat stroperig.  
 
Mevrouw van der Laan bedankt voor de analyse van de heer Grob en geeft aan 
belang te zien van analyseren en evalueren. In dat kader vraagt ze zich af hoe het 
staat met de evaluatie hart voor de jeugd. 
 
Mevrouw Paauw spreekt namens het regionaal beleidsteam uit dat ambtelijk is 
afgesproken om lokaal/subregionaal ‘hart voor de jeugd’ te evalueren. Hierover 
moeten met de eigen beleidsmedewerker afspraken worden gemaakt. 
 
Mevrouw van der Laan geeft aan dit graag eerder, bestuurlijk, te hebben vernomen.  

 
Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Jeugd van Holland Rijnland van 6 maart 2019. 

 
de secretaris,       de voorzitter, 

 


