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MEMO 

 

Aan: Portefeuillehouders jeugd,  
cc. ambtelijk opdrachtgevers overleg jeugd en regionaal beleidsteam jeugd 

Van: Ragini Somair (Holland Rijnland) 
Datum: 10 september 2019 

  
Onderwerp Handelingsruimte regionaal beleidsteam jeugd bij projecten 

Transformatieplan Jeugd en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. 
 
 
Geachte portefeuillehouders jeugd, 
 
In het bestuurlijk beraad van 17 juli jl. gaven de aanwezige portefeuillehouders aan 
het besluitvormingsproces m.b.t. projecten binnen het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp (TFJ) 
en Transformatieplan Jeugd te willen versnellen.  
 
De toekenning of afwijzing van een project duurt nu minimaal 1,5 maand. Dit betekent 
dat uitvoerende partijen lang moeten wachten om hun project te starten. De lange 
doorlooptijd is het gevolg van de huidige besluitvormingsroute: ambtelijke 
behandeling, regionale ambtelijke bespreking, advies aan PHO, bespreking in het 
PHO en in geval van projecten binnen het Transformatieplan formele toekenning door 
het DB van Holland Rijnland. 
 
Dit proces kan sneller en efficiënter. Het PHO heeft immers met vaststelling van het 
beoordelingskader Tijdelijk Fonds Jeugdhulp (PHO 21 december 2016) en het 
Transformatieplan Jeugd 2018-2020 Holland Rijnland (PHO 26 september 2018) de 
kaders bepaald waarbinnen projecten toegekend kunnen worden. Deze kaders 
bieden eigenlijk al ruimte voor een kortere besluitvormingsroute bij de beoordeling 
van projecten, maar de handelingsruimte wordt nog niet optimaal benut.   
 
Het voorstel is om in het vervolg onderstaande werkwijze te hanteren: 
 

1. De voorzitter van het PHO stemt namens het PHO in met de toekenning of 
afwijzing van projecten in het kader van het TFJ en Transformatieplan. Dit 
past bij de rol die de voorzitter heeft als regionale portefeuillehouder jeugd.  
 

2. De voorzitter wordt ambtelijk geadviseerd door het regionale beleidsteam 
jeugd over toekenning of afwijzing. De projectcoördinator van het regionaal 
beleidsteam jeugd legt het ambtelijk advies voor aan de portefeuillehouder.  

 
3. In geval van toekenning van een project uit het Transformatieplan tot een 

bedrag € 221.000,- is agendering in het DB van Holland Rijnland niet nodig. 
Het DB heeft de secretaris-directeur van Holland Rijnland gemandateerd om 
per project maximaal een bedrag van € 221.000,- toe te kennen uit dit fonds 
(DB 27 september 2019). Dit gebeurt uitsluitend met inachtneming van 
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bovenstaande (akkoord voorzitter PHO op advies van regionaal beleidsteam 
jeugd). 
 

4. Het PHO (bestuurlijk) en het regionaal beleidsoverleg jeugd (ambtelijk) 
worden periodiek geïnformeerd over de toegekende projecten en de 
voortgang daarvan. 

 
Om bovenstaande in werking te stellen is geen formeel besluit nodig. Een 
procesafspraak hierover in het PHO is voldoende.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ragini Somair 
Programmamanager Maatschappij Holland Rijnland 


