
 

 
    

    
  
   
 

   
   
     

  

   
 

 

 

 

 
 

VERSLAG PHO Jeugd d.d. 17 juli 2019 

Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 
Alphen aan den Rijn 
Hillegom 

N.A. 
Fred van Trigt (voorzitter) 

Lisse 
Nieuwkoop 

Jeanet van der Laan 
N.A. 

Kaag en Braassem 
Katwijk 

Floris Schoonderwoerd 
Corien van Starkenburg 

Noordwijk 
Oegstgeest

Dennis Salman 

N.A.

 Leiden 
Leiderdorp 

Marleen Damen 
Angelique Beekhuizen 

Teylingen 
Zoeterwoude 

Arno van Kempen 
Liesbeth Bloemen 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Agenda PHO Jeugd 17 juli 2019  Afgemeld zijn Bernadette Wolters, Han de Jager en Jan Nieuwenhuis 

02 Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen Mededelingen 

Garage2020 
Vorige maand is, op verzoek van de portefeuillehouders  in het PHO van 6 
maart 2019, per mail de nadere uitwerking van het projectplan van Garage2020 
rondgestuurd. Het projectplan is vervolgens voor definitieve toekenning van de 
aangevraagde € 115.000 geagendeerd in het DB van 26 juni 2019. Net als in 
het PHO van 6 maart zijn vraagtekens geplaatst bij wat Garage2020 concreet 
gaat doen. Het bedrag van € 115.000 is derhalve door het DB nog niet 
toegekend. Aan Garage2020 is gevraagd het projectplan scherper uit te 
werken. Na de zomervakantie zal het nader uitgewerkte plan worden 
toegestuurd en voor toekenning van de middelen opnieuw ter besluitvorming 
voorleggen aan het DB van Holland Rijnland. 

Het proces rondom Garage2020 is niet lekker verlopen. Dat had te maken met 
de kwaliteit van het voorstel in relatie tot de transformatiedoelstellingen, 
rolonduidelijkheid en de doorlooptijd van het besluitvormingsproces. Dit is een 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

breder beeld dat we zien bij de aanvragen Tijdelijks Fonds en dit dreigt ook te 
ontstaan bij het Transformatieplan. Om dit te verbeteren en om als regio meer 
slagkracht te tonen in de transformatie willen we de schaarse ambtelijke 
capaciteit slimmer benutten. 

Het proces kan veel sneller door het regionaal beleidsteam meer 
handelingsvrijheid te geven binnen de bestaande kaders (regionale 
werkagenda jeugd, transformatieplan en beoordelingskader TFJ) en de 
projectcoördinator van het beleidsteam hiervoor te mandateren. Bestuurders 
worden dan elk PHO bijgepraat en periodiek schriftelijk geïnformeerd over de 
voortgang.  

De portefeuillehouders zien een voorstel rondom genoemde werkwijze graag 
tegemoet in een volgend PHO. 

Landelijke schrapdag 
Alle jeugdregio’s gaan tegelijkertijd aan de slag om de regeldruk in de 
jeugdsector terug te dringen. De landelijke schrapdag maakt deel uit van het 
programma ‘(Ont)regel de Zorg’ van het ministerie van VWS. Op 12 juni vond 
de eerste schrapdag plaats. Op die dag hebben zo’n 400 professionals uit de 
jeugdsector geïnventariseerd welke wet- en regelgeving in hun dagelijkse 
praktijk leidt tot regel- en administratiedruk. Op 4 september organiseert het 
programma ‘(Ont)regel de Zorg’ in alle jeugdregio’s wederom bijeenkomsten. 
De professionals zullen de opbrengst uit de eerste sessie dan presenteren aan 
o.a. gemeenten, werkgevers en het ministerie van VWS. Het doel is om samen 
afspraken te maken over het schrappen van regels, zodat jeugdprofessionals 
zich meer kunnen focussen op de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren. 

Fred van Trigt, Jeanet van der Laan en Floris Schoonderwoerd melden zich hier 
voor aan. 

Mededeling over Regionale Agenda 



 

 
 

 

 
 

 
 

De zienswijzeprocedure voor raden op de nieuwe regionale agenda van 
Holland Rijnland is gestart. Vaststelling van de agenda is gepland in het AB van 
30 oktober. Parallel is er een werkgroep bezig om na te denken over de wijze 
van samenwerken in Holland Rijnland. Arno van Kempen is voorzitter van deze 
werkgroep. 

De heer van Kempen vult aan dat naast aandacht voor inhoud ook aandacht is 
voor de manier van vergaderen, een vernieuwde, meer inspirerende werkwijze 
en het betrekken van raadsleden. Daarbij wordt gekeken naar de werkwijze van 
Hart van Holland. In augustus komt de werkgroep voor een derde en laatste 
keer bijeen. Daarnaast loopt een traject om ook advies van raadsleden in te 
winnen. De werkgroep komt in de PHO’s en het AB van oktober terug. 

Hoge winsten in de zorg 
Op 26 juni 2019 is een televisie uitzending op NPO2 geweest over 
“zorgcowboys”, zorginstellingen die hoge winsten behalen in de zorg. Dit heeft 
geleid tot een aantal raadsvragen vanuit verschillende gemeenteraden. De 
TWO Jeugdhulp heeft daarop een memo opgesteld waarin op dit onderwerp 
wordt ingegaan. In het memo staat o.a. aangegeven dat aan een klein aantal 
aanbieders gevraagd is een verklaring te geven voor de hogere winsten. 
Inmiddels hebben we een aantal reacties daarop ontvangen. Deze week vinden 
eveneens de gesprekken met deze aanbieders plaats. Na het zomerreces zal 
het PHO op de hoogte worden gebracht van de resultaten van deze 
overleggen. 

Portefeuillehouder Damen heeft een goed gesprek gevoerd met Prodeba. Als er 
al sprake was van dividend, dan is dit teruggestopt in de bedrijfsvoering. Ze 
geven aan dat andere zorgaanbieders juist van hen kunnen leren. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

  
 

  

Portefeuillehouder Schoonderwoerd sluit zich hierbij aan. 

Externe bestuurlijke overleggen 
Portefeuillehouder van der Laan heeft een bezoek gebracht aan de Waag. 
Gebleken is dat er heel veel aanmeldingen zijn. Vanuit het vrijwillig kader kan 
eerder worden opgeschaald, de indruk bestaat dat de JGT’s te lang 
aanmodderen. De Waag merkt ook dat er vanuit de JGT’s angst bestaat 
wanneer een client terug gaat naar het JGT. De Waag zegt op te merken dat de 
JGT’ers het eng vinden om dit soort kinderen terug te nemen in het traject. Het 
is zaak om de medewerkers van de JGT’s te versterken. 

Ook is aandacht gevraagd voor het op orde brengen van de zorgcoördinatie. Dit 
is in andere regio’s beter op orde. 

Portefeuillehouder Bloemen vraagt zich af of het werkbezoek aan Enver wel 
efficiënt is nu dit slechts negen cliënten betreft. 

03 Concept statement VNG passende zorg voor de meest kwetsbaren 
Toelichting: 
In het BJ42 van afgelopen 24 mei is een concept statement van de VNG besproken 
omtrent de best passende zorg voor de meest kwetsbaren. Het statement geeft aan 
hoe bestuurders van de 42 regio’s aan de slag gaan of zijn met de punten uit het 
bijbehorende actieplan. De inhoudelijke doelen uit dit actieplan zijn gericht op het 
voorkomen dat jongeren in de gesloten zorg terecht komen en het verbeteren van 
de zorg voor jeugdigen die tijdelijk dwang nodig hebben. Gemeenten hebben een 
belangrijk aandeel in het organiseren van randvoorwaarden omtrent deze doelen. 

Een deel van deze actiepunten is al opgenomen in ons regionale 
transformatieplan, bij de ontwikkellijn verblijf en de visie m.b.t. gesloten 
jeugdhulp uit 2016. Het statement sluit aan bij wat wij al doen als regio. 

In het verlengde hiervan werken de 5 regio's in Zuid-Holland, waaronder dus 
Holland Rijnland, op bovenregionaal niveau samen. De bovenregionale 
samenwerking is in een lijn die al eerder is ingezet en sluit aan bij het concept 
statement. Een formeel besluit van het PHO is dan ook niet nodig. 

04 Handelswijze Holland Rijnland Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen Voor kennisgeving aangenomen 



 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

  
 

(AMV’ers) na 18 jaar 
Toelichting: 
Vanaf 18 jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting en 
ondersteuning (bijvoorbeeld richting hulp, werk en inkomen, et cetera) van deze 
jongeren. Daarom heeft Nidos brieven verzonden aan gemeenten in onze regio met 
de vraag per gemeente om de vergoeding voor deze opvanggezinnen te financieren 
(en daarmee zou de gemeente dan voldoen aan hun verplichting tot huisvesting). In 
deze Memo wordt uitgelegd waarom vanuit jeugdhulp hier geen gehoor aan 
gegeven wordt.  

05 Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 
Toelichting: 
VWS heeft een actieprogramma dak- en thuisloze jongeren gelanceerd. Een 13-tal 
gemeenten gaat vanaf de zomer 2019 van start met de ‘100% ambitie pilots’ uit het 
Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Doel is om er voor het eind van 2021 
voor te zorgen dat alle (potentiële) dak- en thuisloze jongeren de hulp en 
ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 

De pilotgemeenten zijn: Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, 
Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht.  

Momenteel worden vanuit Leiden voorbereidingen getroffen om hier gezamenlijk in 
op te trekken. Zo is in de projectgroep maatschappelijke zorg iedere sub-regio 
Holland Rijnland gevraagd een aanspreekpunt aan te dragen om op dit onderwerp 
regionaal op te pakken. 

 De heer van Kempen geeft aan inhoudelijk het stuk te begrijpen, maar vraagt 
zich af of op deze manier niet een hele nieuwe doelgroep wordt aangeboord. 
Portefeuillehouder Damen licht toe dat zij dit probleem het liefst regionaal zou 
oppakken, in Leiden is het een stevige opgave. Er zijn barrieres in de wet- en 
regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om een vast adres en aanvragen van 
bijstand. Vooralsnog bestaat vooral de behoefte aan een vast aanspreekpunt 
voor elke subregio. 

06 Transformatieplan jeugd: werken met maatschappelijke businesscases 
Toelichting: 
Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd stelt het Rijk over de jaren 

De planning is om eind september te starten met de uitvoering van 
maatschappelijke businesscases. Bij de beleidsmedewerkers jeugd is er veel 
draagvlak en energie om te gaan werken met MBC’s. Cruciaal om aan de slag 



 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
  
  
  
 

 

2018, 2019 en 2020 in totaal €3,4 miljoen beschikbaar aan de 12 samenwerkende 
gemeenten in Holland Rijnland.  

Geadviseerd wordt om voor de uitvoering van het transformatieplan, waar 
opportuun, te werken met maatschappelijke businesscases. Deze aanpak helpt om 

te kunnen is wel dat het PHO hier op 17 juli mee instemt. 

Ragini Somair licht toe dat ze met de (uiteindelijk gegunde) partij in gesprek wil 
gaan en op inhoud naar de lopende projecten kijken. Waar is het inzetten van 
MBC’s opportuun en waar niet. De ambtenaren gaan hier over, maar het PHO 
krijgt elke keer een update over de ingediende aanvragen en de stand van 

meer gericht en concreet te sturen op de gewenste maatschappelijke en financiële 
effecten in de jeugdhulp. Voorstel is om voor de MBC’s  middelen beschikbaar te 
stellen uit het transformatiefonds. 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de potentie van het werken met Maatschappelijke 

Business Cases (MBC’s) bij uitvoering transformatieplan jeugd (bijlage 1); 
2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om middelen uit het 

transformatiefonds beschikbaar te stellen voor het werken met 
maatschappelijke businesscases bij de uitvoering van het transformatieplan 
jeugd. 

zaken in het beleidsteam, voortgang van de regionale agenda jeugd. 

Akkoord 

07 Rondvraag en sluiting 

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

Als vervolg op het bestuurlijk beraad van 22 mei 2019 spreken de 
portefeuillehouders onder leiding van Bianca den Outer verder met elkaar over hoe 
de samenwerking tussen de gemeenten in de regio Holland Rijnland kan bijdragen 
aan het realiseren van de lokale wensen van de individuele gemeenten. 

 Portefeuillehouder van Starkenburg stelt voor Michel Stijlen (ROC Resultants) 
uit te nodigen voor het volgende bestuurlijk beraad, om met hem te praten over 
zijn ervaringen met wachtlijsten in de jeugdzorg. 



 
 

 
  

 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Jeugd van Holland Rijnland van 25 september 2019. 

de secretaris,       de voorzitter, 


