
 
VERSLAG PHO Jeugd d.d. 6 maart 2019 

 
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn Han de Jager  Lisse Jolanda Langeveld 
 Hillegom Fred van Trigt (voorzitter) Nieuwkoop Bernadette Wolters 
 Kaag en Braassem Floris Schoonderwoerd Noordwijk Dennis Salman 
 Katwijk Corien van Starkenburg Oegstgeest Jan Nieuwenhuis 
  Jacco Knape Teylingen Arno van Kempen 
 Leiden Marleen Damen Voorschoten Monique Lamers 
  Paul Dirkse Zoeterwoude Ruud Bouter 
 Leiderdorp Angelique Beekhuizen   
     

 
Nr. Agendapunt Besluit 

 Themabijeenkomst onderwijs – jeugdhulp  De aanwezigen hebben zich positief uitgesproken over de bijeenkomst, met 
daarbij uitdrukkelijk de wens om samen door te pakken op de kaders en 
ambities, zoals opgenomen in de meegezonden notitie over samenwerking 
onderwijs en jeugdhulp en mondeling is toegelicht. Aandacht is gevraagd voor 
verdere operationalisering en concrete acties n.a.v. deze bespreking. 
 
 Deze maatregelen worden bekrachtigd in de OOGO’s, desalniettemin heeft de 
heer van Trigt aangegeven graag ook op het niveau van Holland Rijnland 
commitment uit te spreken. Afgesproken is het initiatief bij de subregio’s te laten 
en dit onderwerp later dit jaar op een PHO Maatschappij terug te laten komen. 
 
 
 
  
  



 
Nr. Agendapunt Besluit 

 

01 Opening en vaststelling agenda PHO Maatschappij 6 maart 2019  

02 Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke 
overleggen 
a) Mededelingen 

- Stand van zaken zorg- en veiligheidshuis 
- Vacature regiegroep VSV 

b) Ingekomen stukken 
1. Eindrapport JGT Holland Rijnland 10 januari 2019 
2. Bijlagen bij eindrapportage JGT Holland Rijnland 10 januari 

2019 
3. Blik op de toekomst JGT Holland Rijnland 
4. Jaarplan TWO Jeugdhulp versie 1.2 
5. Ingezonden brief cliëntenraad Curium 5 februari 2019 
6. Publicatie transformeren volgens ouders 
7. Factsheet transformeren volgens ouders 
8. Brief accounthouderschap 
9. Lijstje bestuurlijke aandacht/accounthouderschap 

  
c) Externe bestuurlijke overleggen 

Stand van zaken zorg- en veiligheidshuis 
De eerste conceptrapportage, fase 1, is besproken. Op 27 maart wordt in het PPG 
een besluit genomen. De volgende stap is het onder de loep nemen van alle 
processen om zo efficiënter te organiseren, aansluitend bij de lokale teams. Er komt 
een vervolgrapportage, begroting en een implementatievoorstel. Fase 2 moet voor de 
zomer zijn afgerond. De vraag is nog in welke begroting e.e.a. moet worden 
opgenomen. Mochten er extra kosten voor de gemeenten uit voort vloeien dan op tijd 
in de kadernota opnemen. 

 
Vacature regiegroep VSV 
Bert Gotink heeft afscheid genomen als wethouder van Noordwijkerhout. Hij zat, 
mede om zijn kennis en ervaring binnen het MBO, in de Regiegroep Voortijdig 
Schoolverlaten (VSV) voor de RMC-regio Zuid-Holland Noord (excl. Nieuwkoop en 
Alphen, incl. Voorschoten). Daarom zijn we op zoek naar een wethouder die zitting wil 
nemen in dit overleg. De Regiegroep VSV wordt voorgezeten door de wethouder 
onderwijs van (contact)gemeente Leiden en bestaat uit de portefeuillehouder Jeugd 
Holland Rijnland, een lid van de Raad van Bestuur van mboRijnland, bestuurders van 
de samenwerkingsverbanden VO Leiden en Duin & Bollenstreek, het ministerie van 
OCW en het hoofd van het RBL. De Regiegroep VSV geeft richting aan het regionale 
VSV-beleid en beslist over de inzet vanuit het regionale VSV-programma ‘Op naar de 
Finish!’. Er is met het vertrek van Bert Gotink een vacature voor een wethouder met 
Werk & Inkomen in zijn portefeuille. De Regiegroep VSV komt twee keer per jaar bij 
elkaar. Van de aangesloten wethouders wordt verwacht verbindingen te leggen met 
andere domeinen en de overige wethouders in de regio op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.  
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N.B. Na afloop van het PHO heeft portefeuillehouder Salman zich gemeld als 
kandidaat. 
 
Eindrapportage JGT Holland Rijnland 10 januari 2019 
In het beleidsteam is afgesproken dat iedere gemeente dit stuk met de eigen 
wethouder bespreekt. Daarom ook als ingekomen stuk. Het is vooral bedoeld als 
lokale input.  
 
Ingezonden brief cliëntenraad Curium 5 februari 2019 
Portefeuillehouder van Starkenburg vraagt zich af hoe met deze brief om te gaan. Wie 
gaat beantwoorden? Wat zal de lijn van het antwoord zijn? 
Mevrouw Damen geeft te kennen dat namens de Leidse regio reeds een reactie 
verzonden is, omdat de plannen van de Leidse regio duidelijk de aanleiding zijn voor 
deze brief. Curium is uitgenodigd voor een bijeenkomst, met cliëntenraden van andere 
aanbieders. 
De heer van Trigt geeft aan in de extra bestuurlijke bijeenkomst van 13 maart 2019 
ook graag aandacht te besteden aan de wijze waarop we in de regio omgaan met dit 
soort brieven. Hoe communiceren we over wat we in de regio aan het doen zijn? 

 
Brief accounthouderschap/lijstje bestuurlijke aandacht 
Brieven zijn verzonden, gesprekken worden gepland. Veelal in gezelschap van 
medewerkers TWO. Verzoek om steeds terugkoppeling te geven  in het 
daaropvolgende PHO. 

 

03 Vaststelling concept besluitenlijst PHO Jeugd & Maatschappij 30 
januari 2019 

Opgemerkt is dat bij het onderdeel maatschappij per abuis de heer van Trigt vermeld 
staat als voorzitter van het onderdeel ‘maatschappij’, dit moet mevrouw Wolters zijn. 
Dit zal worden aangepast. 
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Bij agendapunt 03 staat vermeld ‘Arno van Kempen vraagt zich af’. Deze zin zal 
worden verwijderd uit het verslag. 
 
Voor het overige is het verslag vastgesteld. 

04 VERTROUWELIJK 
Contractering lokale toeleiding jeugdhulp 

 

05 Regionale werkagenda jeugd 
Door middel van het sturingsplan jeugd Holland Rijnland 2018-2019 en het 
werken met een regionaal beleidsteam jeugd is in 2018 de versnelling van 
de transformatie van de jeugdhulp in gang gezet. Vanaf 2019 leggen de 
gemeenten het accent meer op de subregionale en lokale doorontwikkeling 
van de jeugdhulp. Deze fase vraagt dan ook om een inzet die zowel 
passend is bij de subregionale ontwikkelingen als de regionale opgaven. 
De voorliggende werkagenda beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van de 
regionale opgaven en gaat in op het te verwachten resultaat, de (ruwe) 
planning en de mogelijke risico’s. Ook staat in de werkagenda hoe de 
projectorganisatie eruit ziet en hoeveel capaciteit en budget daarvoor 
nodig is. 
 
Voorstel: 
De gemeenten te adviseren om: 

1. De regionale werkagenda jeugd 2019 Holland Rijnland vast te 
stellen. 

2. In te stemmen met de (concept)begroting voor de uitvoering van de 
regionale werkagenda te weten € 110.000,- 

3. Een bedrag van € 110.000,- beschikbaar te stellen aan Holland 
Rijnland voor de uitvoering van de regionale werkagenda jeugd 
2019 conform de verdeling onder het kopje financiën. 

De zorg over de haalbaarheid is uitgesproken, dat valt of staat met het beschikbaar 
hebben van voldoende beleidscapaciteit. 
 
De regionale werkagenda is vastgesteld, ingestemd is met de conceptbegroting, het 
beschikbaar stellen van een bedrag van € 110.000 en het instemmen met de 
gewijzigde begroting van het transformatiefonds. 
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4. In te stemmen met de gewijzigde begroting van het 
transformatiefonds. 

06 Transformatieplan jeugd: uitvoering en beheer regionaal 
transformatiefonds jeugd 
Toelichting: 
Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd stelt het Rijk over de 
jaren 2018, 2019 en 2020 in totaal 3,4 miljoen euro beschikbaar aan de  
twaalf samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland (via de gemeente 
Leiden als grootste gemeente). Gezien de faciliterende rol van Holland 
Rijnland in de regionale samenwerking op het terrein van beleid, inkoop en 
uitvoering van de jeugdhulp, wordt voorgesteld de uitvoering van het 
Transformatieplan Jeugd en het beheer van de middelen te beleggen bij 
Holland Rijnland. 
 
Voorstel: 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland te verzoeken: 

1. Aan het Algemeen bestuur (AB) van Holland Rijnland voor te leggen 
om de uitvoering van het transformatieplan Jeugd bij de 
(strategische eenheid van) Holland Rijnland  te beleggen; 

2. De adviezen van het PHO Maatschappij/Jeugd over de uitvoering 
van het Transformatieplan jeugd als bindend te beschouwen 
conform de governance zoals vastgelegd in artikel 4 van de DVO 
Jeugdhulp; 

3. Aan het AB het besluit voor te leggen de begroting 2019 en 2020 
van Holland Rijnland te verhogen met respectievelijk € 2.293.144,00 
en € 1.146.572,00;  
 

Akkoord met voorliggend voorstel.  
 
Aandacht is gevraagd voor de vertaling van de resultaten in praktische uitvoering en 
scherp kijken blijven kijken naar de voorstellen en de gevraagde budgetten, mogelijk 
naar meer vraag gestuurd werken. 
 
NB. Op 7 maart 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland gesproken 
over uw verzoek om de uitvoering en beheer van het regionaal transformatiefonds 
jeugd bij Holland Rijnland te beleggen. Het DB wenst het bindend advies van het PHO 
(beslispunt 5) als volgt in te vullen: 
 
Het PHO Maatschappij geeft het DB van Holland Rijnland een inhoudelijk bindend 
advies over de inzet van de middelen. Het DB behoudt de eigenstandige bevoegdheid 
om – op titel van rechtmatigheid en doelmatigheid – het inhoudelijk bindende advies 
van het PHO naast zich neer te leggen door het advies terug te sturen. Deze 
werkwijze is vergelijkbaar met de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp.  
 
Deze invulling doet recht de verantwoordelijkheid die het DB als het gaat om middelen 
op de begroting van Holland Rijnland. 
 
Op 20 maart heeft het PHO Bestuur en Middelen hiermee ingestemd. Een schriftelijke 
ronde voor instemming door het AB van Holland Rijnland loopt tot eind maart 2019. 
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Deze budgetten op de begroting van Holland Rijnland te oormerken voor 
de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd 

07 Transformatieplan jeugd: opdracht en financiering project 
Garage2020 Leiden 
Toelichting: 
Het project van Garage2020 is in het transformatieplan opgenomen onder 
het ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale wereld’. Het project is een 
innovatieplatform en richt zich op het ontwikkelen van vernieuwingen in de 
jeugdhulp. In dit advies is de verdere uitwerking van het project 
opgenomen. 
 
Voorstel: 

1. Kennis te nemen van het projectplan Garage 2020 Leiden 
2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om, als 

onderdeel van het ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale 
wereld’, een bedrag van maximaal 115.000 euro uit het 
transformatiefonds toe te kennen aan Garage2020 Leiden. 

Dit plan staat nu op de agenda omdat de aanvraag er al lang ligt, oorspronkelijk in het 
kader van het tijdelijk fonds. Het plan vraagt nog wel verdere uitwerking en besloten is 
dat het plan ambtelijk verder zal worden aangescherpt, met het mandaat naar de 
ambtelijke organisatie om in gesprek te gaan met garage2020. Aandacht is gevraagd 
voor het verder uitwerken van beoogde resultaten en terugmelding hiervan in het PHO 
Maatschappij. Onder die voorwaarden is ingestemd met het voorstel om een bedrag 
van maximaal 115.000 euro toe te kennen aan Garage2020 te Leiden. 

 

08 Transformatieplan jeugd: opdracht en financiering ‘samen werken 
aan veiligheid’ 
Toelichting: 
De pilot ‘samen werken aan veiligheid’ is een onderdeel van het 
ontwikkelvoorstel ‘expertise veiligheid binnen lokaal team’. Vanuit de pilot 
wordt bijgedragen aan het doel: jeugdigen beter beschermen als hun 
ontwikkeling gevaar loopt door een tijdige en integrale aanpak. In dit 
advies is de verdere uitwerking van de pilot opgenomen. 
 
Voorstel: 

1. Kennis te nemen van het projectplan ‘Samen werken aan veiligheid’; 

Ingestemd met het toekennen van 150.000 euro uit het transformatiefonds aan de 
uitvoering van de pilot ‘samen werken aan veiligheid’.  
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2. Het DB van Holland Rijnland te adviseren om, als onderdeel van het 
ontwikkelvoorstel ‘Expertise veiligheid binnen lokaal team’, 
maximaal 150.000 euro uit het transformatiefonds toe te kennen 
voor de uitvoering van de pilot ‘samen werken aan veiligheid’. 

09 Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen 
 
Toelichting: 
De wettelijke taak voor de organisatie van jeugdhulp ligt bij gemeenten. 
Met ingang van 1 januari 2019 is de bekostiging van deze jeugdhulp aan 
asielzoekerskinderen ook overgedragen aan de gemeenten. Door de hulp 
aan deze kinderen, een opgave van één gemeente in deze regio, toe te 
voegen aan de reguliere opdracht aan TWO jeugdhulp uit de 
Dienstverleningsovereenkomsten, kan gebruik worden gemaakt van reeds 
afgesloten contracten. 
 
Voorstel: 

1. In te stemmen met het toevoegen van jeugdhulp aan 
asielzoekerskinderen aan de reguliere opdracht van TWO jeugdhulp 
zoals beschreven in de DVO; 

2. De kosten voor de ‘jeugdhulp aan asielzoekerskinderen’ separaat in 
rekening te brengen bij de gemeente Katwijk; 

3. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren in  te 
stemmen met beslispunt 1 en 2. 

De TWO Jeugdhulp maakt, met de invoering van berichtenverkeer, nagenoeg geen 
kosten voor de gemeente Katwijk om dit uit te voeren. De kosten voor zorg worden 
doorberekend aan de gemeente Katwijk, die worden vervolgens vergoed vanuit het 
Rijk. 
 
Ingestemd is met het voorstel om het DB positief te adviseren om jeugdhulp aan 
asielzoekerskinderen toe te voegen aan de reguliere opdracht van TWO jeugdhulp, de 
kosten voor die jeugdhulp in rekening te brengen bij de gemeente Katwijk. 

10 Rondvraag In het ISD Bollenstreek is het voorstel overbruggingszorg aan de orde geweest. De 
vraag is wat de relatie is met de WMO en Jeugdwet. Leiden heeft hierin een leidende 
rol gehad, maar is in de duin- en bollenstreek niet beleidsmatig aan de orde geweest. 
In de ISD Bollenstreek nu geconfronteerd met de uitwerking en men had de 
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beleidsmatige vraag graag aan de orde gehad. Portefeuillehouder Damen heeft 
toegezegd hier op terug te komen.  

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

 
de secretaris,       de voorzitter, 

 
 


