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1. Opening, mededeling, verslag 

 
1.1 Opening 

Victor Everhardt opent de vergadering om 14.30 
 

Mededelingen voorzitter geeft aan dat er twee vacatures in de commissie zijn en dat er 
gezocht wordt naar opvolgers. 

1.2  
 
1.3 Verslag  

  Jannie Visscher vraagt naar aanleiding  van het verslag of voldoende duidelijk is dat 
in de vorige vergadering is gezegd dat de subcommissie het belangrijk vindt dat er 
collectief bekostigde taken blijven, en dat er een slimme oplossing gevonden moet 
worden om dat te bekostigen. De voorzitter bevestigt dat dit gezegd is, en zo is het 
verslag ook bedoeld. Jannie Visscher geeft aan nog wel een vervolg vraag te hebben. 
Er komt een voorstel richting de ALV en zij zou graag willen dat dit voorstel tijdig in 
de cie besproken wordt.  De voorzitter vraagt aan Geert Schipaanboord  wat nu 
precies het proces is. Het proces is als volgt: VNG bestuur  zal op 28 april a.s. de 
stukken voor ALV vast moeten stellen, vervolgens worden deze stukken openbaar 
gesteld.   

 Verslag: Vastgesteld 
 

 
 

2 Besluitvormend 

 

2.1 Netwerkprotocol pleegzorg 

Astrid Jansen licht toe. In verband met de transitie en het veranderde jeugddomein is het 

oorspronkelijke protocol gebruikt om twee documenten te ontwikkelen: een veldnorm voor het 

gedwongen kader en een richtlijn voor het vrijwillig kader. Het gaat nu om de richtlijn voor het 

vrijwillige kader.  Voorstel is of gemeenten kunnen instemmen met deze richtlijnen. Zo ja, dan 

zullen deze richtlijnen gepubliceerd worden en zal hiermee gewerkt gaan worden. 

Op de vraag van Marianne Verhage, namens Freek Brouwer, of het bestaande afspraken 

doorkruist met aanbieders, is de gemeenschappelijke conclusie dat het een richtlijn is die 
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niet de juridische status heeft dat bestaande afspraken niet meer van kracht zijn. 

Besluit: akkoord met het voorstel. 

 
2.2 Toekomst raamcontacten sociaal domein. 

 Geert Schipaanboord licht toe. Dit voorstel zal ter besluitvorming aan de ALV voorgelegd 

worden. Er wordt opgemerkt op dat er wel gedefinieerd moet worden wat nu precies onder 

specialistische zorg bedoeld wordt.  

Voorstel om vanuit de VNG  de raamcontracten te organiseren maar ook de eis te stellen aan 

aanbieders de expertise niet alleen centraal te ontwikkelen, maar ook decentraal ter beschikking 

te stellen. De voorzitter stelt voor dat  Geert contact opneemt met de aanbieders die in de 

raamcontracten zitten, vervolgens uitzoekt hoe de discussie gevoerd kan worden.  

Besluit: akkoord met het voorstel, met de kanttekeningen die gemaakt zijn. 

 

2.3 Bekostiging plaatsingscoördinatie Jeugdzorg Plus 

Geert Schipaanboord licht toe. In deze subcie is in 2014 besloten om 2015 en 2016 

plaatsingscoördinatie in te richten. Voorheen zat dit bij Bureau Jeugdzorg en dat is nu ter 

beschikking gesteld aan 5 gemeenten. Daar zijn bijeenkomsten voor georganiseerd met de 

mensen zelf en gemeenten, waaruit blijkt dat het nu zijn functie heeft, het betreft niet de schaal 

van inkoop, het gaat over 5 plekken, gaat echt over plaatsingscoördinatie. Voorstel om dit 3 jaar 

voor te zetten 

Marianne Verhage geeft aan dat de verwachting is dat gesloten plaatsingen gaan dalen en dat de 

vraag is of dan het bedrag meedaalt. Geert stelt voor dat de 5 gemeenten die dit budget krijgen, 

dit niet in keer 3 jaar doorzetten indien de vraag sterk daalt. Voorzitter geeft aan dat gemeenten 

die deze taak hebben, wel zorgvuldig hiermee om moeten gaan. Mieke Damsma geeft aan dat er 

goed opgelet moet worden op het volgende: bezuinigen op de gevangenis met name op de 

Jeugddetentie. Complementair aan elkaar, Jeugdzorgplus en Jeugddetentie. Dit is nu een thema 

dat invloed gaat hebben op contractering. Vervelend dat nu het ministerie zaken gaat doen die 

invloed hebben op Jeugdzorgplus. Voorzitter geeft aan dat het goed is omtrent dit onderdeel 

breed signalen in het land op te halen. Dit ook te bespreken in een BO. Astrid Jansen geeft aan 

dat er zojuist een brief over het onderwerp aan de Kamer verstuurd is. Deze zal zij met de subcie 

delen. Daarnaast dient het goed geannoteerd te worden voor het BO en dieper uit te zoeken 

waar de raakvlakken zijn met de instellingen.   

Besluit: 3 punten: brief met elkaar delen, signaal ophalen in het land, bespreekbaar maken op 

landelijk niveau. 

 

2.4 Objectief verdeelmodel Jeugd 

Melchior Kerklaan stelt zich voor als vervanger van Renate Reusch. Hij heeft het verzoek gehad 

om een notitie te schrijven over de stand van zaken omtrent het verdeelmodel. Tevens heeft hij 

2 andere  financiële punten aangehaald. Gevraagd wordt hoe zit met gemeenten met een groter 

negatief herverdeeleffect, die ontvangen een suppletie. Op de vraag waar dat geld vandaan 

komt, geeft Melchior aan dat dit van de andere gemeenten komt. Ben Plandsoen vraagt zich af 

hoe het zit met het totale verdeelmodel (Jeugd/Wmo/Participatie). Hij zou graag een totaal 

overzicht willen zien. De voorzitter geeft aan dat de diverse verdeelmodellen besproken worden 

in de diverse cie’s ,  maar dat het totaalbeeld in de cie Financiën wordt besproken. Verzoek aan 

Melchior is om de agenda van de cie Financiën te delen wanneer hier notities m.b.t. de 

verdeelmodellen Sociaal Domein geagendeerd staan. 
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Jannie Visscher merkt op dat er grote verschillen zijn tussen dagprijzen voor de categorie overig 

verblijf.  Verschillen in kosten voor vastgoed per instelling moeten niet meegewogen worden. De 

commissie concludeert dat maximale inspanning moet zijn om niet met gemiddelde dagprijs te 

werken voor overig verblijf, maar dit beter te differentiëren. Gevoel van de cie is dat een 

gemiddelde dagprijs niet goed voelt. Voorzitter vraagt of voor 25 april a.s. duidelijk is of er een 

beter voorstel voor een prijs beschikbaar is voordat we het BO ingaan. De VNG zet daar op in, en 

komt anders erop terug bij de commissie.  

 

De voorzitter vraagt hoe de commissie naar vraag 3 kijkt, overheveling  pleegzorgvoogdij van 

objectief deel naar historisch deel van het verdeelmodel.  Werner te Kate geeft aan in te 

stemmen, ook vanwege het belang van pleegzorg, maar wel voor te waken dat we een precedent 

scheppen, zeker met betrekking tot grotere bedragen. Jannie Visscher vraagt zich af of andere 

delen van pleegzorg al in het historische deelbudget zat en dat dit onderdeel ook erbij gezet kan 

worden. Melchior Kerklaan geeft aan dat het volgende in de regeling zit: kinderen die met een 

voogdijmaatregel en meerderjarigen die op basis van de Jeugdwet nog jeugdhulp 

ontvangen.  Pleegoudervoogden zouden er nu bijkomen.  

Besluit punt 3: akkoord bevonden door de cie.  

 

De voorzitter vraagt of er nog overige vragen omtrent de notitie zijn, te weten punt 4. Jannie 

Visscher geeft aan dat in haar regio het historisch voogdij budget 2015/2016 op onverklaarbare 

wijze gehalveerd is. Het gaat om de gemeente Eersel. Het budget van 8 ton is nu gehalveerd naar 

4 ton. Terwijl er niet minder kinderen in voogdij zitten. Vraag is of er een fonds of een pot is om 

dit recht te trekken. Voorstel is om eerst met de VNG ambtelijk te kijken wat er precies aan de 

hand is. Visscher zal Eersel vragen contact op te nemen met de VNG.  

Besluit: Afgezien van een aantal opmerkingen is het stuk akkoord bevonden. 

 

3. Ter bespreking 

 

3.1 Terugkoppelingen  

Terugkoppeling voortgang GI 

De voorzitter geeft aan dat vanuit de VNG Jan Dirk Sprokkereef is aangetrokken om te zorgen 

voor toekomstbestendige gecertificeerde instellingen.  Presentatie is bijgevoegd. Elk signaal dat 

vanuit de regio/den landen graag melden. 

 

Daarnaast heeft een aantal personen op persoonlijke titel met elkaar gesproken over het 

nieuwe jeugdbeschermingslandschap. Dit heeft geleid tot een visie document dat is bijgevoegd 

en 18 april wordt gepresenteerd tijdens een congres over de nieuwe jeugdbescherming. Ruud 

Grondel en Marianne Verhage hebben deelgenomen aan de totstandkoming van het 

visiedocument. VNG organiseert als vervolg vijf regiobijeenkomsten met de jusititiele regionale 

ketenpartners, als rechter, OM, Veilig Thuis en  kinderbescherming .  

 

Ruud Grondel geeft aan  hoe verschillend er gekeken wordt vanuit beide werelden en merkt op 

dat we er nog niet uit zijn. Marianne Verhage merkt op dat het belangrijk is om met elkaar in de 

ketens samen te werken. Daarnaast ook de advocatuur bij te betrekken, Marianne Verhage 
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geeft aan dit ook in haar eigen regio te organiseren. Afgelopen week gesproken met de 

Kinderombudsman en daar kwam de kinderadvocaat ter sprake. Marieke Moorman merkt dat zij 

in haar regio ook een soortgelijk overleg heeft. Voorstel is om bij AJP's in te investeren in het 

toevoegen van wethouders.  

 

3.2 Uitkomsten 24-uurs bijeenkomst zorglandschap 

Geert Schipaanboord geeft een terugkoppeling over de 24-uurs bijeenkomst. Concrete 

aanleiding zijn de zorgen om de continuïteit van essentiële gespecialiseerde functies. Met de 

branches is gesproken over de uitkomsten van deze ambtelijke 24 uurs sessie en in dat 

bestuurlijk overleg met de jeugdbranches zijn zeven actiepunten geformuleerd, waarvan ééns 

het aanstellen van een kwartiermaker die  gaat onderzoeken hoe gemeenten, aanbieders, VNG, 

VWS en transitieautoriteit in gezamenlijkheid kunnen zorgen dat essentiële functies geborgd 

blijven.  

 

Hoofdlijnen zijn daarnaast: regionale samenwerking is cruciaal. We zien regio´s desintegreren, 

dus het is belangrijk met elkaar te bespreken hoe we regionale samenwerking overeind houden. 

Dit is een discussiepunt de subcie  2-daagse. Ruud Grondel is samen met een aantal wethouders 

bij een klankbordgroep TAJ geweest. Ook daar was de conclusie dat we als gemeenten collectief 

meer moeten organiseren als we willen voorkomen dat het Rijk ingrijpt.  Jannie Visscher vraagt 

of er niet al een Taskforce voor de komende 3 jaar afgesproken is. Geert merkt op dat tijdens de 

24-uurs bijeenkomst uitkwam dat er eerst één persoon aangesteld moet worden die concrete 

casussen bekijkt en vanuit daar zal gekeken worden of er nog meer nodig is. Daar wachten de 

partijen nu op.  De kwartiermaker is nog niet bekend. De VNG heeft al wel een profiel 

opgemaakt. Tijdens een BO met de branches hebben we het idee geopperd, moeten we een 

Taskforce indienen. De fase is nu dat we een kwartiermaker aanstellen. Het overleg tussen VNG 

en Rijk is nu dat zij er ook in mee willen gaan en zelfs iets willen betalen. Verwachting is  medio 

april  kwartiermaker. De voorzitter geeft aan dit vraagstuk uit te willen diepen in de tweedaagse.  

 

3.3 Integrale Vroeghulp 

Werner ten Kate geeft een toelichting over de notitie. Er wordt een methodiek netwerk gemist 

waar kinderen met meervoudige  complexe problematiek terecht kunnen. In samenwerking met 

partners is een Taskforce opgeroepen, (partners zijn: NCJ, MEE, BOSK en VGN). Susan Ostrop, is 

namens de VGN bij de subcie aanwezig. Werner ten Kate is sinds een jaar voorzitter van de 

Taskorce. Ruud Grondel is tevens betrokken. De Taskforce heeft de taak om zichzelf uiteindelijk 

op te heffen. Vanuit het ministerie is er subsidie gegeven om dit onderwerp onder gemeenten 

uit te zetten.   

De eerste vraag is ondersteunen wij deze lijn? Het is wel een thema voor VNG waar aandacht 

aan besteed moet worden. Als we dat niet doen dan zal het in sommige gebieden wegzakken. 

Als gemeenten hebben wij er toch collectief last van. Het idee is om aan te haken bij deze cie. 

Indien het antwoord ja is, dan is er een aantal vragen waar wij dieper op moeten ingaan. Cie 

geeft aan hier aandacht voor te hebben. 

Punt 2 heeft betrekking op kennisinfrastructuur.  Het is belangrijk om kennis onderling te delen 

wat nu de Taskforce ook doet. Dit stopt natuurlijk niet en loopt ook door. Heeft ook een 

operationeel/strategisch aspect. Vraag is ook waar dit belegd kan worden. Het thema speelt op 

meerdere gebieden. De vraag is of het in breder verband opgezet moet worden in overleg met 
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het Kennisinstituut en VWS.  Of is dit meer een taak voor de VNG en VWS. Marieke Moorman 

reageert hierop dat ze zelf in het bestuur zit van een kennisinstituut NCI. Op financieel gebied 

wordt er flink gedrukt op de instituten en een aantal instituten is zoekende naar hun 

voortbestaan en wat hun taken zijn. 

Punt 3 betreft dat er ook een rol voor ouders is. Dat zij ook melden wanneer het in de regio niet 

goed gaat. Werner ten Kate geeft aan ook hierin  een rol te zien voor gemeenten en zou dit 

willen verdiepen. Vaak betreft het kwetsbare ouders die vaak ook niet weten waar ze moeten 

zoeken. Individuele ouders zijn zelf ook zoekende waar zij de hulp kunnen vinden. Voorstel is om 

één keer per jaar met die ouders te spreken. 

Mieke Damsma geeft aan de rol van JGGZ te missen in het stuk. Het gaat om zeer zware 

problematiek maar ook van belang is de vroegsignalering, zodat aan het begin wellicht erger 

voorkomen kan worden. Los van dat er ook andere zaken meespelen.  

Susan Ostrop merkt op dat in aantal gemeenten ook te zien is dat de start soms zelfs al bij de 

Jeugdarts ligt: vooral van belang om goede voorbeelden met elkaar te delen. Mieke Damsma 

geeft aan om tijdens de Tweedaagse hier ook aandacht aan te besteden.  

 

Jannie Visscher zegt aan te sluiten bij wat Mieke aangeeft en dat er meer besef van gemeenten 

moet zijn om hiernaar te kijken.  Waar eventueel geld over blijft dat naar de voorkant te halen. 

Eindhoven geeft aan nog steeds integrale vroeghulp te geven en blijft dit ook instant houden. 

Belangrijk is ook dat de VNG zich hiervoor verantwoordelijk blijft voelen. 

 

Omtrent Punt 4 hebben de meeste regio’s voor 2016 zorg ingekocht. Hij geeft aan om niet 

aanbieders aan contracten te helpen maar het zou toch heel jammer zijn als er kennis verloren 

gaat. Vanuit het bureau of eventueel collectief. Luciën Peters geeft aan niet collectieve 

afspraken te willen maken. Iedereen heeft zijn eigen manier op gebied van preventie en zitten 

verschillende snelheden in. Discussie volgt of de VNG een adviserende of afdwingende rol hierin  

heeft. Astrid Jansen geeft aan dat bij punt 4 niet staat dat er gezamenlijk ingekocht moet 

worden maar of de cie hier iets in kan betekenen. Werner ten Kate geeft aan dat er nogmaals 

gecommuniceerd wordt vanuit het bureau wat nu precies het IVH is.  Besluit: akkoord 

bevonden. 

 3.4 Woonplaatsbeginsel  

 

Hans Versteeg licht het toe. Woonplaatsbeginsel is een aantal keren aan de orde geweest 

binnen de cie. Twee belangrijke vraagstukken zijn overeind gebleven. Hiervoor is een  

werkgroep gestart in samenwerking met de ministeries, de TAJ, Jeugdzorg Nederland en de 

VNG. Veel casussen besproken die afgelopen jaar binnen zijn gekomen. Het eerste probleem is 

dat individuele gemeenten met grote schommelingen te maken hebben als het gaat om 

jeugdhulpgebruik tussen jaren, en of daarvoor een landelijk vereveningsfonds moet komen 

Tweede vraagstuk was dat het woonplaatsbeginsel een heel complexe zaak is. Door veel 

gemeenten wordt dit onderwerp moeilijk gevonden. Er is niet geconstateerd dat er kinderen 

kwijt zijn maar dat het moeilijk is om te volgen. Daarvoor zijn technische voorstellen gedaan om 

het te vereenvoudigen.  

 

Vraag 1 vindt de cie dat er een vereffingsbudget moet zijn? De mening van de VNG en het 

ministerie VWS is om het niet te doen. VWS wil zo´n budget niet betalen uit extra middelen.In 
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2015 is hiervoor wel een regeling getroffen.  VWS geeft aan dat als je iets wilt organiseren dat 

het dan bij de gemeenten zelf moet liggen, dan wel de regio’s. Vraag aan de cie: leggen wij hier 

ons bij neer of denken wij dat VNG hierin iets kan betekenen?  

 

Doel van dit budget betreft zaken waarover gemeenten niks aan kunnen doen. Voorbeeld 

gemeente Goirle, daar is een instelling waar moeders en kinderen opgevangen worden. Gezegd 

wordt dat gemeente Goirle deze kosten moet dragen, waar zij niet op gerekend hebben. 

Gemeenten doen nu een beroep op VNG en VWS.  Vraag is of de regio of zelfs de gemeente  dit 

op moet lossen.  Het betreft hier alleen zorg in natura. Er wordt aangegeven het zelf in de regio 

te willen houden en dus niet te pleiten voor een landelijk vereffeningsbudget. Werner ten Kate 

geeft aan om dit punt extra onder de aandacht te brengen tijdens het eerstvolgende BO met 

staatssecretaris. Besluit: akkoord bevonden. 

 

Frank Rozenberg merkt op dat er twee voorstellen zijn gedaan:  vereffeningsbudget en het 

landelijk/regionaal optreden.  Vereffeningsbudget heeft nadelen maar dat geldt ook voor 

regionaal. Solidariteit buiten de regio’s is vrij lastig te organiseren.  

Tijdens het BO heeft de staatssecretaris aangegeven  dat er in 2016 een compensatie zou 

plaatsvinden maar dat lijkt nu weggevallen te zijn.  Geert Schipaanboord geeft aan dat we pas 

vanaf 2017 terug kunnen kijken op 2015. In 2017 is het in ieder geval afgelopen. De vraag of er 

een eenmalige compensatieregeling voor 2016 komt, hangt nog steeds en zal geagendeerd 

worden op het BO. 

 

Frank Rozenberg haalt aan dat er in stukken van het woonplaatsbeginsel stond dat wie plaatst 

ook betaalt. De gemeente die iemand plaatst en vervolgens ook de nota krijgt. Hans Versteeg 

geeft aan dat het nu andersom is, de gemeente waar de gezagsdrager woont,  die bepaalt waar 

hij geplaatst zal worden. Die gemeente zal dan ook moeten betalen. Frank Rozenberg geeft aan 

dat het bij zijn regio niet goed gaat.  

De voorzitter vraagt of het gezagsregister de oplossing is. Wat doe je met kinderen die buiten de 

regio in jouw regio terechtkomen. Voorstel is om die rekening in geval van de regio De Bilt te 

sturen naar gemeente Rotterdam.  Regionaal niveau op basis van solidariteit.  

Hans Versteeg merkt nog een punt op over het gezagsregister. Uit de ambtelijke consultatie is 

het volgende naar voren gekomen. Als je het gezagsregister eruit haalt en puur richt om de 

woonplaats van het kind,  dan zou het woonplaatsbeginsel vereenvoudigd kunnen worden. Zij 

gaven ook aan goed te laten uitzoeken of de herverdeeleffecten er wel zijn. Dan zou de VNG 

pleiten voor een woonplaats-kind en dan krijg je uiteindelijk een transparanter beeld. Vraag aan 

de cie is of zij ook een onderzoek willen laten uitvoeren. Het woonadres zoals het kind is 

ingeschreven in de BRP tenzij het gaat om 24-uurs intramurale zorg, dan houd je wel vast aan de 

plek waar de ouders wonen. Besluit: akkoord bevonden. 

 

4. Ter informatie 

 4.1 Verschil vertrouwenspersoon (Jeugdwet en cliëntondersteuner) 

Opmerking: Marianne Verhage merkt op dat dit stuk zegt dat het niet door dezelfde persoon 

kan gebeuren, maar destijds was  de vraag hoe het AKJ zich presenteerde. Of het AKJ de 

vertrouwenspersoon/cliëntondersteuner is. Uit het stuk blijkt dat dit niet dezelfde persoon kan 
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zijn. Er volgt een discussie. Voorstel is om vanuit de VNG een afspraak te maken met het AKJ en 

met de wethouders Marianne Verhage en Luciën Peeters.   

 

4.2 Addendum afsprakenkader Jeugd/Wmo 

Opmerking: Marianne Verhage merkt op dat het stuk gaat over daar waar de Wmo én de 

Jeugdwet samen optrekken. B.v.  als het om een kind alleen gaat dan betref het de Jeugdwet. 

Betreft het een gezin dan kan het ook over de Wmo gaan. Dat is nu opgenomen in het 

afsprakenkader. 
 

4.3 Werkagenda passend onderwijs-jeugd 

Opmerking: Ben Plandsoen vertelt over het doel van de werkagenda. Zie je in de regio of in je 

gemeente dat het niet helemaal goed loopt dan is er  dit systeem om opheldering te brengen.   

 

4.4 Voortgangsmonitor Jeugd 

         Opmerking: Geen 

 

4.5 Inspectierapporten Veilig Thuis organisaties 

        Opmerking: Geen 

 

5. Rondvraag en sluiting 

- Tjolina Proost:  

Deelt de voortgangsmonitor uit. 

-  Jannie Visscher 

 Omtrent het programma 2 daagse. Zij wil graag kennisdeling van jongeren/opvoeders zelf  

betrekken bij een beleid. Dit kan ook op een ander moment besproken worden. Astrid Jansen 

geeft aan het concept programma te hebben. Zij doet een oproep, (ook aan de personen die nu 

niet aanwezig zijn) om de 3 belangrijkste vragen te mailen die je wenst te bespreken met collega 

wethouders.  

- Marianne Verhage geeft aan samengewerkt te hebben aan de toekomst Jeugdbescherming. Zij 

komt in het Gooi het volgende probleem tegen, vechtscheidingen zijn een heel groot probleem. 

Zij is bij de Kinderombudsman geweest om te praten over een kindvriendelijke advocaat. Dat 

zou het probleem an sich niet oplossen. Nu kijkt zij met een aantal advocaten en bestuurders 

wat je met elkaar kunt doen om dit meer te voorkomen. Zij noemt de organisatie Hiil innovation 

Justice. Die organisatie zou willen kijken hoe je dit proces kunt  beïnvloeden vanuit het kind. Zij 

vraagt of de Subcie deze problematiek deelt en dat wellicht vanuit de VNG advieswerk gemaakt 

kan worden. Vanuit VWS en V&J wordt binnenkort een challenge uitgegeven .  Astrid Jansen 

stelt voor om voor de volgende cie vergadering moties te noteren.  

 

- Ruud Grondel 

Vraagt of er nog gereageerd is op Kinderombudsman Dullaert. De VNG heeft een reactie 

gegeven.  

 

- Luciën Peeters 

Merkt op dat in de laatste monitor de meeste regio’s uitkomen op een te kort van 10/20 
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procent jeugdbudget. Hij vraagt zich af in welke mate zich dat in andere regio´s voordoet. De 

voorzitter geeft aan dat deze vraag uitgezet kan worden bij de 42 regio’s. Tjolina geeft aan 

secretaris te zijn van J42.  Zij geeft aan dit te kunnen uitvragen, maar dat dit wellicht een 

vertekend beeld kan schetsen. De voorzitter geeft aan dit wel te willen laten uitvragen. 

De voorzitter sluit om 16.50 de vergadering. 

 

Aanwezigen 

Aanwezig  

Frank Rozenberg Leidschendam Voorburg 

Mieke Damsma Maastricht 

Jannie Visscher Eindhoven 

Werner ten Kate  Giessenlanden 

Victor Everhardt (vz) Utrecht 

Michiel van der Vlies Hendrik Ido Ambacht 

Ruud Grondel Diemen 

Ben Plandsoen Leek 

Marianne Verhage Huizen 

Luciën Peeters Venray 

  

Astrid Jansen VNG 

Tjolina Proost  VNG 

Corinne Breddels VNG 

Geert Schipaanboord VNG 

Andrea van Herwijnen VNG 

Melchior Kerklaan VNG 

Hans Versteeg VNG 

https://vng.nl/vereniging/platform/vng-commissies/subcommissie-jeugd  
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