
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Transformatieplan jeugd: opdracht en financiering 
middelen Pilot ‘Samen werken aan veiligheid’  

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

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

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
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  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 maart 2019 
 
 
 
 

 
 
Nader te bepalen 
 
 
 

5. Advies PHO  
1. Kennis te nemen van het projectplan ‘Samen 

werken aan veiligheid’ (bijlage 1); 
2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te 

adviseren om, als onderdeel van het 
ontwikkelvoorstel ‘Expertise Veiligheid binnen 
lokaal team’, maximaal € 150.000 toe te 
kennen voor de uitvoering van de pilot 
‘Samen werken aan veiligheid’ uit het 
Transformatiefonds.  

  
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

 



 

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.  
 
De pilot ‘Samen werken aan veiligheid’ is een 
onderdeel van het ontwikkelvoorstel ‘Expertise 
Veiligheid binnen lokaal team’. Vanuit de pilot 
wordt bijgedragen aan het doel: jeugdigen beter 
beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt 
door een tijdige en integrale aanpak. In dit advies 
is de verdere uitwerking van de pilot opgenomen.    

8. Inspraak Nee 
   

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting van het transformatieplan. 
Het beheer van de transformatiemiddelen 
wordt ondergebracht bij Holland Rijnland. 

   

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Jeugdwet 
 

 Eerdere besluitvorming: 
PHO Maatschappij 26 september 2018: 
Transformatieplan Jeugd 2018-2020 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Auteur:        Regionaal Beleidsteam Jeugd 
Organisatie: 
 
 
Onderwerp: 
Transformatieplan jeugd: opdracht en financiering middelen Pilot ‘Samen werken aan 
veiligheid’ 
 
 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het projectplan ‘Samen werken aan veiligheid’ (bijlage 1); 
2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om, als onderdeel van 

het ontwikkelvoorstel ‘Expertise Veiligheid binnen lokaal team’, maximaal € 
150.000 toe te kennen voor de uitvoering van de pilot ‘Samen werken aan 
veiligheid’ uit het Transformatiefonds.  

 
Inleiding: 
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 jeugdhulpregio Holland Rijnland. 
In het Transformatieplan zijn vijf ontwikkelvoorstellen opgenomen, waaronder ‘Expertise 
Veiligheid binnen lokaal team’.  
 
Deze pilot richt zich op versterking van de Jeugd en Gezinsteams (JGT’s) met de 
expertise van Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Hierdoor is geen sprake meer van 
overdrachtsmomenten, maar men loopt gezamenlijk op. De regiefunctie over een casus 
kan zich ontwikkelen met de gebeurtenissen maar de JGT’s blijven gedurende het gehele 
traject betrokken zodat opschalen, maar juist ook afschalen vloeiend verloopt.  
 
Door deze pilot verkrijgen we een gedeeld beeld van wat er van een lokaal team 
verwacht mag worden in het signaleren en aanpakken van veiligheidsvraagstukken en 
wat aanvullend door gespecialiseerde instellingen (VT, RvdK, GI) ingezet wordt. 
 
Beoogd effect: 
Versterking lokale expertise en verbeterde samenwerking in de keten bij 
veiligheidsvraagstukken. In het projectplan staan de resultaten specifiek per subdoel 
benoemd.  
  
 
 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 6 maart 2019  
Tijd: 09:00 – 12:30 uur 
Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest 
Agendapunt:  
Kenmerk:  



 

Argumenten:  
1.  De pilot is een uitwerking van het ontwikkelvoorstel ‘‘Expertise Veiligheid binnen 

lokaal team’ uit het transformatieplan.  
Vanuit de pilot wordt bijgedragen aan het doel: jeugdigen beter beschermen als hun  
ontwikkeling gevaar loopt door een tijdige en integrale aanpak. In het projectplan zijn de 
doelen en resultaten beschreven.  
 

2. Onder voorbehoud van besluitvorming door het AB wordt het DB van Holland  

      Rijnland het bevoegd orgaan om de middelen van het transformatiefonds uit te keren. 

Met oog op de rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen maakt Holland 
Rijnland mogelijk nog aanvullende afspraken met de uitvoerende partijen over de 
resultaten, hoogte van het toe te kennen bedrag en verantwoording. Zie ook kanttekening 

2. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 

1. De samenhang van dit voorstel met de doorlopende ontwikkellijn veiligheid en de 
overige ontwikkellijnen in het Transformatieplan moet nog concreter worden 
uitgewerkt.  

Dit voorstel is een onderdeel van het ontwikkelvoorstel ‘expertise veiligheid in lokaal 
team’. De Gi’s denken en helpen mee aan het concreet invulling geven van deze pilot 
binnen de bredere transformatie.  

 
2.   De governance voor het toekennen van de transformatiemiddelen is nog niet 

rond.  
De besluitvorming om de transformatiemiddelen via Holland Rijnland te kunnen besteden 
is nog niet afgerond. Hiervoor is het nodig dat het AB en DB besluiten de middelen op te 
nemen in de begroting van Holland Rijnland en het beheer hiervan namens de 
gemeenten uit te voeren. Een voorstel hierover ligt voor in het PHO van 6 maart en DB 
van 7 maart 2019. Het voorstel wordt hierna waarschijnlijk schriftelijk aan het AB 
voorgelegd, zodat het DB de middelen zo spoedig mogelijk kan toekennen aan de 
uitvoerende partijen.  
 

3. De beschikbaarheid van GI medewerkers voor deze Pilot is onzeker.  
De werkdruk voor GI medewerkers is  hoog en uitval een reëel risico, ook  is er schaarste 
onder GI medewerkers op de arbeidsmarkt en  hebben wettelijke verplichtingen 
(uitvoeren maatregelen) voorrang.   
De GI’s zullen met de toegekende middelen, specifiek voor dit project extra capaciteit 
aantrekken. Indien de GI’s  niet aan de vraag kunnen voldoen, dan zullen de GI’s hierover 
de gemeenten en de pilotpartners tijdig informeren en gezamenlijk nadenken over 
mogelijke oplossingen.   

 
  



 

Financiën:  
Voor de uitvoering van de pilot is van april  2019- tot april 2020 maximaal € 150.000 
beschikbaar. De middelen zijn nodig voor de ureninzet van twee Gecertificeerde 
Instellingen (€ 130.000,-) en werkbudget zoals trainingskosten (€ 20.000,-). Offertes 
liggen ten grondslag voor de inzet van de GI’s. Het JBT, JGT en GO! werken budget 
neutraal mee aan de pilot. In de begroting van het transformatieplan voor de Ontwikkellijn 
‘Expertise veiligheid in lokale teams’ € 550.000 opgenomen tot en met 2020.   
 
Communicatie: 
Over tussentijdse communicatie en kennisdeling met de andere JGT’s / gemeenten / GI 
medewerkers worden binnen het projectteam nog concretere afspraken gemaakt.  
 
Evaluatie: 
De resultaten van de pilot worden na afloop geëvalueerd en door de deelnemende 
partijen uitgerold naar de teams. Waar dit op onderdelen al eerder kan zal dit breder 
worden uitgerold. In het laatste kwartaal van 2019 maken de deelnemende partijen hier 
een implementatieplan voor, waarbij het uitgangpunt is dat de benodigde capaciteit en 
expertise na de pilotperiode binnen de financiële kaders van de deelnemende partijen 
wordt opgevangen. Indien uit de pilot blijkt dat de financiële kaders niet toereikend zijn,  
gaan de deelnemende partijen en de gemeenten hier tijdig over in gesprek met elkaar.  
 
Bijlagen: 
1. Projectplan pilot ‘Samen werken aan veiligheid’ 

 


