
 
 

 
    

    
  
   
 

   
  
     

 

 
 

 

 
 
  
  
 

   
 

  
 

 
 

  

VERSLAG PHO Jeugd d.d. 10 april 2019 

Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 
Alphen aan den Rijn 
Hillegom 

Han de Jager
Fred van Trigt (voorzitter) 

Lisse 
Nieuwkoop 

Jeanet van der Laan 
Bernadette Wolters 

Kaag en Braassem 
Katwijk 

Floris Schoonderwoerd 
Corien van Starkenburg 

Noordwijk 
Oegstgeest

Dennis Salman 
 Jan Nieuwenhuis

 Leiden 
Leiderdorp 

Marleen Damen 
Angelique Beekhuizen 

Teylingen Arno van Kempen 

Nr. Agendapunt Besluit 

Bestuurlijk beraad 
In het bestuurlijk beraad spreken de portefeuillehouders informeel met elkaar over 
onderwerpen die verdere bestuurlijke verdieping behoeven. 

Leidende principes regionale samenwerking 
Als vervolg op het bestuurlijk beraad van 13 maart 2019 wordt, onder begeleiding 
van Bianca den Outer, verder vorm gegeven aan leidende principes voor regionale 
samenwerking in de jeugdhulpregio Holland Rijnland.

 Een samenvatting van dit gesprek is bijgevoegd 

01 Opening en vaststelling agenda PHO Maatschappij 10 april 2019  Ongewijzigd vastgesteld.

 N.a.v. het verslag is opgemerkt dat Dennis Salman de vacature in de 
regiegroep VSV zal opvullen. 

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

1. Uitnodiging ‘Samen toekomst maken’ 16 april 2019 
c) Externe bestuurlijke overleggen

 Mevrouw Damen deelt mede dat in de G40 een discussie is gevoerd over de 
verdere decentralisatie en maatschappelijke opvang en het verdeelmodel. Er 
wordt een taskforce ingericht die voor de zomer met een advies over de 
randvoorwaarden komt. Dit is nu ook onderwerp van gesprek in de Tweede 
Kamer. Uit het verdeelmodel lijkt nu een verschuiving van oost naar west-
Nederland plaats te vinden.  



 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

03 Vaststelling concept besluitenlijst PHO Jeugd & Maatschappij 6 maart 2019 

04 Ter informatie. 
Jaarrapportage jeugdhulp 2018 Holland Rijnland 
Toelichting: 
De jaarrapportage jeugdhulp 2018 geeft inzicht in de cijfermatige en beleidsmatige 
ontwikkeling van de regionale jeugdhulp in 2018 

Jaarrapportage per abuis niet meegezonden in de verzending, wel terug te 
vinden in Ibabs (voor de Ibabs gebruikers). Zal bij het PHO van 22 mei, 
opnieuw ter informatie op worden genomen. 

De jaarrapportage per gemeente is fysiek verspreid. 

05 Ter informatie. 
Kaderregeling jobcoaching 
Toelichting: 
In het PHO Maatschappij van 30 januari 2019 is ingestemd met de uitgangspunten 
voor een regionale jobcoachregeling, kaderregeling jobcoaching. Tevens is 
afgesproken de nadere uitwerking voor te leggen aan het PHO Maatschappij van 10 
april. De informatienota informeert u over de voortgang. 

 De heer van Kempen wenst dit punt (ter informatie) te bespreken. 

Eerder heeft in het PHO een discussie plaatsgevonden over de duurzaamheid 
van de jobcoaching, gemaakte opmerkingen zouden worden meegenomen in 
de uitwerking. De heer van Kempen ziet dit onvoldoende terug. De heer van 
Kempen wil dit stuk graag mét maatregelen voor duurzaamheid terug naar de 
raad brengen. 

De heer Duijvensz is aanwezig voor een reactie. Het punt van duurzaamheid is 
in de vorige vergadering uitgebreid aan de orde geweest. Duurzaamheid kan 
uitdrukkelijk worden benoemd en uitgewerkt in de beleidsregels. In de 
werkgroep is bekeken en geconcludeerd dat een aanpassing van de 
beleidsregels voldoende is. Daarnaast is in de uitvoering nadrukkelijk meer 
aandacht voor samenwerken. Met het uitwerken van de beleidsregels en in de 
uitvoering kan daarmee verder vorm worden gegeven aan de duurzaamheid. 

De heer van Kempen vraagt zich af of er voldoende ligt om dit project de boost 
te geven die het nodig heeft om daadwerkelijk duurzame arbeidsrelaties tot 
stand te brengen. De heer van Kempen zou graag zijn ideeën hierover delen 
met de werkgroep. Vanuit de gemeenteraad van Teylingen komt de commissie 
welzijn met een advies deze maand. De heer van Kempen stelt prijs op het 
meenemen van de uitkomst daarvan en andere suggesties. 

De heer Duijvensz heeft ingestemd en zegt toe ook het verslag van het gesprek 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

met de accountmanagers te zullen delen met de heer van Kempen. 

06  Ter informatie. 
 Proces verlengen resultaatovereenkomst coöperatie JGT 
Toelichting: 
In het memo wordt in het kort een schets van het proces tot het verlengen van de 
resultaatsovereenkomst Coöperatie jeugd- en gezinsteams Holland Rijnland. Na de 
tijdslijn wordt in de tekst uitleg gegeven over de onderwerpen die onderdeel 
uitmaken van het verlengingsproces. 

07 Bespreekpunt. 
Presentatie begroting jeugdhulp 2020 en verder 
Toelichting: 
TWO Jeugdhulp en het regionaal beleidsteam verzorgen gezamenlijk een 
presentatie over de begroting jeugdhulp 2020 en verder en leggen daarbij 
verschillende scenario’s en inhoudelijke keuzes voor. 

De heer Grob heeft, op verzoek van het Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg, 
een presentatie verzorgd waarin de dilemma’s bij het opstellen van de 
begroting 2020 en verder aan de orde komen. 

Vanuit de portefeuillehouders zijn verschillende dilemma’s geconstateerd 
waar niet direct een antwoord te geven is.  

Aandacht is in elk geval gevraagd voor het betrekken  van het recent 
genomen besluit over gesloten jeugdhulp, wachtlijsten, de uitwerking van de 
genoemde beleidsmaatregelen, bestuurlijk gesprek met partijen die 
winstuitkering doen (mogelijk juist om van te leren, wat doen zij goed?). 

Ambtelijk is reeds richting gevraagd, graag voor 1 mei op- en aanmerkingen 
aanleveren aan Winnie Valkhoff (TWO jeugdhulp). In overleg besloten dat de 
gewijzigde begroting zal worden voorgelegd aan het Ambtelijk 
Opdrachtgeversoverleg Jeugd op 9 mei 2019. Na goedkeuring daar zal de 
begroting worden doorgestuurd aan het PHO voor besluitvorming. Dit 
betekent een nazending aan het PHO voor 22 mei (verzenddatum 7 mei). Hier 
is mee ingestemd. 

10 Rondvraag Op 15 mei 2019 is het volgende bondgenotenontbijt in Leiden. 



 
 

 
 

  
 

 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Jeugd van Holland Rijnland van 10 april 2019. 

de secretaris,       de voorzitter, 


