
 

Oplegvel 
 

1. Onderwerp 
 

Restant budget Werkagenda 2016 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang 
 

Sinds 1 januari 2015 wordt in de regio Holland 
Rijnland door 13  gemeenten gezamenlijk de 
jeugdhulp georganiseerd. De basis hiervoor is het 
regionale beleidsplan Hart voor de Jeugd, 
waarmee de regio invulling heeft gegeven aan de 
transformatie. Daarin staat een aantal 
uitgangspunten centraal: vraag gestuurde 
jeugdhulp die zicht richt op de hele sociale context 
van jeugd, die integraal is en nabij en die zoveel 
als mogelijk de eigen kracht versterkt. Jeugdhulp 
die uitgaat van behandelen en normaliseren en 
het versterken van het dagelijkse leven.  
 
De werkagenda is van belang voor de regio omdat 
op deze wijze in samenhang en samenwerking de 
vastgestelde uitgangspunten worden uitgewerkt, 
zodanig dat de transformatie in de jeugdhulp 
sneller bereikt wordt. 
 

4. Behandelschema: 
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5. Advies PHO Het restant budget van de Werkagenda Jeugd 
2016 van plm. € 50.000,- beschikbaar te stellen 
voor continuering van de Werkagenda in 2017 en 
indien nodig de colleges hiertoe te laten besluiten. 
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

N.v.t. 



 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Inmiddels wordt er binnen de Werkagenda Jeugd 
hard gewerkt aan de gezamenlijke opgaven. Een 
aantal van deze opgaven wordt binnenkort 
gerealiseerd, op andere opgaven vindt verdieping 
plaats en er komen nieuwe opgaven bij. Van een 
aantal opgaven is al duidelijk dat deze vanuit 2016 
doorlopen in 2017. Om het ingezette proces niet 
te hinderen wordt voorgesteld om de resterende 
middelen uit 2016 (plm. € 50.000,- ) alvast in te 
zetten voor enkele opgaven in 2017.  
 

8. Inspraak Nee 

   

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Werkagenda Jeugd 2016 
 
 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 

 Eerdere besluitvorming: 
PHO 16 december 2015: notitie ‘Uitgangspunten 
toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland’. 
PHO 13 april 2016: Werkagenda Jeugd 2016 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO (concept) 

 

 

 

 

 

 

Auteur:       Ragini Somair 

Organisatie:       Holland Rijnland 

 

 

Onderwerp: 

Restant budget Werkagenda 2016 

 

 

Beslispunten: 

Het restant budget van de Werkagenda Jeugd 2016 van plm. € 50.000,- beschikbaar te 
stellen voor continuering van de Werkagenda in 2017 en indien nodig de colleges hiertoe 
te laten besluiten. 

 

 

Inleiding: 

Op 13 april 2016 stelde het PHO Maatschappij de Werkagenda Jeugd 2016 vast. 
Daarnaast adviseerde het PHO de colleges om een bedrag van € 94.600,- beschikbaar te 
stellen aan Holland Rijnland voor de uitvoering van de Werkagenda. Tegelijkertijd 
constateerde het PHO dat dit de start is van een traject dat nog een aantal jaren 
doorloopt.  
 
Inmiddels wordt er binnen de Werkagenda hard gewerkt aan de gezamenlijke opgaven. 
Een aantal van deze opgaven wordt binnenkort gerealiseerd, op andere opgaven vindt 
verdieping plaats en er komen nieuwe opgaven bij. Daarom wordt er voor 2017 een 
hernieuwde Werkagenda inclusief begroting opgesteld. De Werkagenda 2017 wordt 
begin 2017 aan het PHO Maatschappij voorgelegd.  
 
Van een aantal opgaven is al duidelijk dat deze vanuit 2016 doorlopen in 2017. Om het 
ingezette proces niet te hinderen wordt voorgesteld om de resterende middelen uit 2016 
(plm. € 50.000,- ) alvast in te zetten voor enkele opgaven in 2017. Het gaat met name om 
de opgaven binnen de thema’s cliëntenparticipatie en koppeling onderwijs-jeugdhulp. 
 
 

Beoogd effect: 

Continueren van het ingezette proces om, met behulp van de Werkagenda Jeugd,  de 

transformatie van de jeugdhulp te versnellen en de transformatiedoelen te realiseren. 

 

  

Vergadering: PHO Maatschappij 

Datum: 9 november 2016 

Tijd: 12.30 – 15.00 uur 

Locatie: Stadhuis Alphen aan den Rijn 

Agendapunt: 08 



 

Argumenten:  

1. Het budget van de Werkagenda kwam pas later in 2016 beschikbaar 

De Werkagenda is in april/mei 2016 officieel van start gegaan. Pas op dat moment kwam 
er duidelijkheid over de beschikbaarheid van de benodigde middelen. Hierdoor is het 
budget nog niet volledig uitgeput. 
 

2. Ook in 2017 is voor de uitvoering van de Werkagenda budget nodig. 

Een deel van de werkagenda wordt uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit bij 

gemeenten en de organisatie Holland Rijnland. Echter voor een deel is extra 

ondersteuning nodig, bijvoorbeeld voor het organiseren van bijeenkomsten en 

ondersteuning van sommige werkgroepen.  

 

3. Het restant uit 2016 biedt ruimte om alvast in te spelen op de behoeften van 

enkele werkgroepen in 2017. 

De werkgroepen cliëntenparticipatie en koppeling onderwijs-jeugdhulp hebben reeds 

aangegeven behoefte te hebben aan budget in 2017. De focus van de werkgroep 

cliëntenparticipatie ligt daarbij op het in gesprek blijven met cliënten vanuit het  adagium 

“we praten niet over de cliënt, maar met de cliënt”. Hiervoor worden ook in 2017 diverse 

bijeenkomsten en sessies georganiseerd. Voor de werkgroep koppeling onderwijs-

jeugdhulp is het van belang om ook in 2017 cofinanciering met het onderwijs aan te gaan 

voor de externe ondersteuning rondom de werkgroep OZA (onderwijs-

zorgarrangementen). 

 

4. Met deze middelen kan alvast gedeeltelijk invulling worden geven aan de inhoud 

en het proces van de Werkagenda 2017.  

Van een aantal opgaven is al duidelijk dat deze vanuit 2016 doorlopen in 2017. Om de  
inhoud en het ingezette proces niet te hinderen wordt voorgesteld om de resterende  
middelen uit 2016 van plm. € 50.000,- beschikbaar te stellen voor 2017. De uitgewerkte  
Werkagenda 2017 inclusief begroting volgt begin volgend jaar. 
 

 

Kanttekeningen/risico’s: 

- Het is aan iedere gemeente zelf te bepalen of het college al dan niet over dit 

voorstel dient te besluiten. Dit verschilt namelijk per gemeente. Sommige 

gemeenten betalen het budget voor de Werkagenda bijvoorbeeld uit een 

afdelingsbudget of uitvoeringsbudget waarvoor geen collegebesluit voor nodig is.  

- Indien gemeenten niet instemmen met het voorstel leidt dit tot vertraging in de 

uitvoering. In overleg met ambtelijk- en bestuurlijke opdrachtgevers wordt de 

ambitie dan bijgesteld.  

 

 

  



 

Financiën:  

De bijdrage per gemeente aan de Werkagenda jeugd 2016 ziet er als volgt uit:  
 

Gemeente 
Jeugdhulpbudget 

2016 

Bijdrage aan 
werkagenda 

jeugd 2016 

Alphen a/d Rijn 24,61% € 23.281 

Hillegom 3,71% € 3.510 

Kaag en Braasem 3,10% € 2.933 

Katwijk 12,19% € 11.532 

Leiden 23,98% € 22.685 

Leiderdorp 5,03% € 4.758 

Lisse 3,34% € 3.160 

Nieuwkoop 4,63% € 4.380 

Noordwijk 3,67% € 3.472 

Noordwijkerhout 2,80% € 2.649 

Oegstgeest 3,83% € 3.623 

Teylingen 7,54% € 7.133 

Zoeterwoude 1,57% € 1.485 

Totaal 100,00% € 94.600 

 
Deze bedragen worden door de gemeenten aan Holland Rijnland betaald conform de 

collegebesluiten van april/mei 2016. Van € 94.600,- is ongeveer € 44.600,- besteed. 

Hierdoor resteert er nog een budget van ongeveer € 50.000,-. 

  

 

Communicatie: 

Communicatie over de Werkagenda vindt plaats per werkgroep. Daarnaast wordt er 

halfjaarlijks een nieuwsbrief verspreid over de voortgang van de Werkagenda.  

 

 

Evaluatie: 

Het PHO Maatschappij wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang. Begin 2017 

wordt een hernieuwde Werkagenda voorgelegd aan het PHO. 

 

 

Bijlagen: 

geen 


