
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Transformatieplan Jeugd: uitvoering en beheer 
regionaal transformatiefonds jeugd 

2. Rol van het samenwer-
kingsorgaan Holland Rijn-
land 

Platformtaak volgens gemeente 
 

3. Regionaal belang Het Transformatieplan Jeugd draagt bij aan de 
vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp in 
Holland Rijnland.  
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: In-
formerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
6 maart 2019 
7 maart 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Maart 2019 
 

5. Advies PHO Het DB van Holland Rijnland te verzoeken:  
1. aan het AB het besluit 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 
over de uitvoering van Transformatieplan 
Jeugd als bindend te beschouwen con-
form 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 Rijn-
land te verhogen met respectievelijk 
€2.293.144,00 en €1.146.572,00. 
 

4. deze budgetten op de begroting van Hol-
land Rijnland te oormerken voor de uit-
voering van het Transformatieplan Jeugd. 

 



 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

N.v.t. 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 

staat) 

Voor de uitvoering van het Transformatieplan 
Jeugd stelt het Rijk over de jaren 2018, 2019 en 
2020 in totaal €3,4 miljoen beschikbaar aan de 12 
samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland. 
(via de gemeente Leiden als grootste gemeente 
van de regio).  
 
Gezien de faciliterende rol in de regionale sa-
menwerking 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 Hol-
land Rijnland.   

8. Inspraak Nee 

9. Financiële gevolgen Geen. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Jeugdwet 

 Eerdere besluitvorming: 
Indiening van het Transformatieplan Jeugd om 
aanspraak te kunnen maken op budget voor 
transformatie van de jeugdhulp in de regio (PHO 
Maatschappij van 26 september 2018).  

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onderwerp: 
Transformatieplan Jeugd: uitvoering en beheer regionaal transformatiefonds jeugd 
 
Beslispunten: 
Het DB van Holland Rijnland te verzoeken:  

1. aan het AB het besluit 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 over de uitvoering van 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. 
 

4. deze budgetten op de begroting van Holland Rijnland te oormerken voor de uit-
voering van het Transformatieplan Jeugd. 

 
Inleiding: 
Vanuit hun verantwoordelijkheid voor het beleid, de inkoop en de uitvoering van de 
jeugdhulp zetten de gemeenten in Holland Rijnland zich gezamenlijk in voor de regionale 
transformatieopgaven op het gebied van jeugdhulp. Om aanspraak te kunnen maken op 
het landelijke transformatiefonds heeft het PHO Maatschappij het Transformatieplan 
Jeugd ingediend bij VWS (bijlage 1). Inmiddels heeft het Rijk de regio een transformatie-
budget van € 3,4 miljoen toegekend voor de jaren 2018, 2019 en 2020 (regionaal trans-
formatiefonds). Het budget wordt uitgekeerd aan de grootste gemeente in de jeugdhulp-
regio. De gemeente Leiden heeft al een deel van het budget van het Rijk ontvangen en is 
als zodanig verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Voorgesteld wordt om de uitvoe-
ring van het transformatieplan en het beheren van de bijbehorende middelen bij Holland 
Rijnland te beleggen. 
 
 
 
 
 

Vergadering: PHO  
Datum: 06/03/2019 
Tijd: 09.30-12.30 
Locatie: Oegstgeest 
Agendapunt:  
  
Auteur Gerda Huisman & Ragini Somair  
Organisatie Holland Rijnland 



 

 
Beoogd effect: 
Het DB van Holland Rijnland kan als bevoegd orgaan, op bindend advies van het PHO 
Maatschappij, middelen toekennen voor de uitvoering van het Transformatieplan. Door de 
uitvoering van het Transformatieplan Jeugd door Holland Rijnland te laten faciliteren 
wordt tevens de afstemming tussen de verschillende regionale initiatieven op het terrein 
van jeugd beter geborgd.  
 
Argumenten:  
1.1 Regionale samenwerking was een voorwaarde voor toekenning uit het transformatie-

fonds. 

Om voor een bijdrage uit het transformatiefonds in aanmerking te komen hebben de ge-
meenten uit de jeugdzorgregio Holland Rijnland gezamenlijk het Transformatieplan inge-
diend.  
 
1.2 De transformatie van de jeugdhulp in de regio wordt bevorderd.  

De gemeenten willen zich regionaal inzetten voor de uitvoering van het transformatieplan 
jeugd. Hierdoor wordt de doorontwikkeling van de jeugdhulp versterkt op zowel lokaal, 
subregionaal als regionaal niveau.  
 
1.3 Een besluit van het AB over het uitvoeren van het Transformatieplan is noodzakelijk. 

Artikel 4, 4e lid van de GR biedt het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland de mogelijk-
heid diensten te verlenen ten behoeve van één of meer deelnemende gemeenten. Het 
verzoek daartoe kan door het DB aan het AB worden voorgelegd. Omdat de verantwoor-
delijkheid voor de uitvoering van het Transformatieplan belegd is bij de gemeente Leiden 
dient overname daarvan aan het AB ter besluitvorming te worden voorgelegd.  
 
1.4 De uitvoering van het Transformatieplan sluit aan bij de werkzaamheden van Holland 

Rijnland en de regionale rol die zij vervult.   

De Strategische eenheid van Holland Rijnland verzorgt de projectorganisatie van de Re-
gionale werkagenda jeugd. Het de uitvoering van het Transformatieplan sluit naadloos 
aan bij de werkzaamheden van de projectorganisatie en waarborgt tevens een goede 
afstemming in de regio en met de TWO jeugdhulp. 
 
2.1 Het PHO Maatschappij krijgt een sturende rol in de besluitvorming. 

Het DB wordt bevoegd om over de door het Rijk toegekende transformatiemiddelen te 
besluiten. Om de input van individuele gemeenten goed te borgen, wordt voorgesteld de 
adviezen van het PHO Maatschappij als bindend voor het DB te beschouwen door de in 
artikel 4 van de Dienstverlengingsovereenkomst (DVO) Jeugdhulp beschreven werkwijze 
te volgen. Met andere woorden , het PHO geeft het DB - op basis van het Transformatie-
plan - bindend advies over de inzet van de middelen.  
 
3.1 Om de middelen op te nemen op de begroting van Holland Rijnland is een begro-

tingswijziging noodzakelijk. 

Het budget voor 2018 en 2019 is reeds gefactureerd aan de gemeente Leiden. De begro-
ting 2019 wordt hiervoor gewijzigd. De begroting 2020 wordt gewijzigd voor het in 2020 
nog te ontvangen budget.  
 



 

3.2 Na 2019 overblijvend budget wordt in een later stadium bestemd. 

Bij de resultaatbestemming 2019 kunnen via een apart voorstel eventueel overblijvende 
middelen worden overgeheveld naar 2020. 
 
4.1 De transformatiemiddelen van het Rijk zijn bestemd voor de uitvoering van het Trans-

formatieplan 

De middelen dienen op de begroting van Holland Rijnland geoormerkt te worden voor de 
uitvoering van het transformatieplan. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Diverse transformatieprojecten staan al in de startblokken en wachten op financiering.  

Het is wenselijk dat het AB zo snel mogelijk besluit over het uitvoeren van deze (inciden-
tele) dienst door Holland Rijnland aan de gemeenten. Pas dan kan het DB op (bindend) 
advies van het PHO de gelden op rechtmatige wijze gaan toekennen aan uitvoerende 
partijen. 
 

1.2 Uitvoering van het Transformatieplan door Holland Rijnland betekent een uitbreiding 

van werkzaamheden. 

Binnen de Strategische Eenheid is de verwachting dat de incidentele extra werkzaamhe-
den zijn op te vangen binnen de bestaande formatie. De gevolgen voor de overige be-
drijfsonderdelen lijken beperkt omdat de gemeenten inhoudelijk betrokken blijven. Perso-
nele gevolgen voor Holland Rijnland zullen aan het eind van 2019 worden geïnventari-
seerd.  
 

2.1 Het DB bekrachtigt de besluiten die in het PHO worden genomen. 

Hiermee wordt afgeweken van de binnen de GR vastgelegde procedure waarbij het DB 
bevoegd is te besluiten over de uitvoering van door het AB vastgesteld beleid. Ten aan-
zien van de besluitvorming over het Transformatieplan wordt artikel 4 van de DVO 
Jeugdhulp van toepassing verklaard. 
 
 
Financiën:  
Om het beheer van deze middelen te beleggen bij Holland Rijnland is het noodzakelijk 
dat deze worden opgenomen op de begroting van Holland Rijnland. Het is aan het AB om 
over deze begrotingswijziging (te verwerken in de herziene begroting 2019 AB van juli) te 
besluiten.  
 
Begrotingswijziging: 
 

 
 
 
 

Lasten Baten Lasten Baten
Saldo van baten en lasten Programma 1 Inhoudelijke agenda 2.293.144       2.293.144       1.146.572       1.146.572       
Totaal Saldo van baten en lasten 2.293.144       2.293.144       1.146.572       1.146.572       
Eindtotaal 2.293.144       2.293.144       1.146.572       1.146.572       

Programma
Bedragen in € 

2019 2020



 

Planning:  
De eerste voorbereidingen voor de uitvoering van het Transformatieplan zijn inmiddels 
gestart. In afwachting van besluitvorming kunnen vervolgstappen genomen worden. 
 
Evaluatie: 
Uit het indienen van een transformatieplan volgt de verplichting voor jeugdzorgregio’s om 
zowel op landelijk als op regionaal niveau kennis en ervaringen actief te delen en hiervan 
te leren. Om deze lerende omgeving te realiseren worden de ontwikkelvoorstellen tussen-
tijds geëvalueerd en doorontwikkeld.  
 
Bijlagen: 
1. Transformatieplan: Ontwikkelvoorstellen Holland Rijnland 2018-2020  

(PHO 26 september 2018) 
 


