
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Beoordelingskader Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 
Holland Rijnland  

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang De gemeenten in Holland Rijnland, die 
gezamenlijk alle jeugdhulp inkopen via de TWO 
jeugdhulp, hebben besloten een Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp Holland Rijnland in te stellen. Doel van 
dit Tijdelijk Fonds Jeugdhulp is om de 
transformatie te versnellen. 
 
 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. in te stemmen met het 
“Beoordelingskader Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp Holland Rijnland”. 
 
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

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

De gemeenten in Holland Rijnland, die 
gezamenlijk alle jeugdhulp inkopen via de TWO 
jeugdhulp, hebben besloten een Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp Holland Rijnland in te stellen. Doel van 
dit Tijdelijk Fonds is de transformatie in de jaren 
2016 t/m 2019 te versnellen. 
 
Om in aanmerking te komen als zorgaanbieder 
voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland 
Rijnland is voorliggend beoordelingskader 
opgesteld.  
 
 



 

8. Inspraak Nee        
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
De gemeenten hebben in het najaar 2016 
ingestemd met het regionaal instellen van een 
Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland van 
totaal 7 miljoen verdeeld over 4 jaren (€ 1 miljoen 
in 2016, € 3 miljoen in 2017, € 2 miljoen in 2018 
en € 1 miljoen in 2019). Dit fonds heeft als doel 
om de transformatie bij de zorgaanbieders te 
versnellen. Dit Tijdelijk Fonds Jeugdhulp is 
opgenomen in de programmabegroting 2017 en is 
opgenomen in de meerjarenbegroting jeugdhulp.  
 
 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 
 

 Eerdere besluitvorming: 
PHO Maatschappij van 24 augustus 2016 
“Budgetten Jeugdhulp” 
PHO Maatschappij van 9 november 2016 
“Programmabegroting Jeugdhulp 2017” 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Adviesnota PHO (concept) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:        Erna Wieling en Nicolette Kager 
Organisatie:           gemeente Noordwijk en Gemeente Oegstgeest 
 

 
Onderwerp: Beoordelingskader Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland   
 

 
Beslispunten: 
 

1. in te stemmen met het “Beoordelingskader Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland 
Rijnland ”. 
 

Inleiding: 
De gemeenten hebben in het najaar 2016 ingestemd met het regionaal Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp Holland Rijnland. Dit fonds bestaat uit een bedrag van totaal 7 miljoen 
verdeeld over 4 jaren (€ 1 miljoen in 2016, € 3 miljoen in 2017, € 2 miljoen in 2018 en € 1 
miljoen in 2019. Dit fonds heeft als doel om de transformatie bij de zorgaanbieders te 
versnellen.  
 
Het is een groot budget en het is zeer belangrijk dat het fonds wordt ingezet op plannen 
die (kosten) effectieve en efficiënte resultaten in de transformatie gaan behalen. 
 
De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem nemen niet  deel aan het 
Tijdelijk Fonds Jeugdhulp, maar zullen wel meedenken bij het beoordelen van voorstellen 
ingediend door zorgaanbieders vanuit het gedwongen kader. 
 
Beoogd effect: 
Een gedegen beoordelingskader en vervolgproces zorgt ervoor dat het Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp op een objectieve en effectieve manier wordt ingezet, waardoor de 
transformatie versnelt en de druk op de budgetten wordt verlicht.  
 
Argumenten:  
1.1 De criteria in het beoordelingskader beogen daadwerkelijke versnelling in de 
transformatie, met daaraan gekoppeld de verlichting van de druk op de budgetten.  
In de criteria zijn er twee belangrijke voorwaarden opgenomen. Voorwaarde één is dat de 
focus van de geboden jeugdhulp ligt op duurzame kwaliteit van en inbedding in het 
dagelijks leven. De tweede voorwaarde is dat de kwaliteit van het proces van toeleiden, 
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verwijzen  en accepteren wordt versterkt , zodat zo snel mogelijk de meest passende hulp 
kan worden geboden. Aan deze twee hoofdvoorwaarden zijn veel inhoudelijke aspecten 
verbonden zoals onder andere inhoud, samenwerking, kosteneffectiviteit  en kwaliteit. De 
plannen worden getoetst aan deze inhoudelijke voorwaarden.  
1.2 Het beoordelingskader geeft duidelijkheid aan de zorgaanbieders waaraan de 
plannen moeten voldoen.  
Om de budgetten open en transparant toe te wijzen is het noodzakelijk om aan de 
zorgaanbieders duidelijk te maken waaraan de plannen moeten voldoen, om de 
gewenste resultaten te behalen ( transformatie en verlichting van de budgetten).  
 
1.3 Het beoordelingskader is een coproductie van gemeenten en de TWO.  
Er is nauw samengewerkt met de ambtenaren Jeugd en de TWO om het 
beoordelingskader en het proces erom heen op te stellen. Het belang van het tijdelijk 
fonds is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de TWO en de gemeenten. De 
monitoring en sturing van het Tijdelijke Fonds Jeugdhulp zal ook in het vervolgproces 
gezamenlijk worden opgepakt.  
 
1.4 Het beoordelingskader is conform onze gezamenlijke visie “Hart voor de Jeugd”. 
De visie “Hart voor de Jeugd” en de uitgangspunten Jeugdhulp vormen de basis van ons 
beleid. De criteria van het beoordelingskader Tijdelijk Fonds Jeugdhulp is hierop 
gebaseerd.   
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 De 19 grote aanbieders hebben voorrang.  
De Programmabegroting Jeugdhulp 2017 is door de gemeenten van HR vastgesteld 
waarin het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp is opgenomen. Deze begroting is sluitend, maar 
geeft grote financiële druk bij de 19 grote zorgaanbieders. Daarom is versnelling van de 
transformatie bij deze aanbieders zeer belangrijk. Deze aanbieders krijgen voorrang om 
hun aanvragen voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp in te dienen. Consequentie hiervan is 
dat een groot deel van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp ingezet moet worden bij de 19 grote 
zorgaanbieders. Dit betekent niet dat deze grote aanbieders automatisch aanspraak 
kunnen maken op het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. Ze hebben pas recht op het Tijdelijk 
Fonds Jeugdhulp als hun plan voldoet aan de voorwaarden.  
 
Als de 19 grote aanbieders met (on) voldoende voorstellen komen die passen binnen het 
beoordelingskader, is er ruimte voor de overige aanbieders jeugdhulp om met een 
passend plan een beroep te doen op het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. 
 
1.2 De werkzaamheden rondom het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp vergen veel ambtelijke  
uren.  
De gemeenten moeten zich realiseren dat een brede ambtelijke inzet voor het Tijdelijk 
Fonds Jeugdhulp essentieel is om van het Tijdelijk Fonds een succes te maken. Om de 
ambtelijke inzet inzichtelijk te maken is het verstandig deze werkzaamheden op te nemen 
in de Werkagenda Jeugd.  
 
Financiën:  
De gemeenten hebben in het najaar 2016 ingestemd met het regionaal instellen van een 
Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland van totaal 7 miljoen verdeeld over 4 jaren (€ 1 



 

miljoen in 2016, € 3 miljoen in 2017, € 2 miljoen in 2018 en € 1 miljoen in 2019). Dit fonds 
heeft als doel om de transformatie bij de zorgaanbieders te versnellen. Dit Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp is opgenomen in de programmabegroting 2017 en is opgenomen in de 
meerjarenbegroting jeugdhulp.   
 
 
Communicatie: 
 Tijdens de overleggen rondom de resultaatovereenkomsten zijn de 19 grote 

zorgaanbieders al geïnformeerd over de mogelijkheden van het Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp. Na het vaststellen van het beoordelingskader zullen de zorgaanbieders 
geïnformeerd worden over de criteria waaraan de plannen moeten voldoen.  
 

Evaluatie: 
Parallel aan de kwartaalrapportages zal er gerapporteerd worden over de voortgang van 
de projecten die gefinancierd worden vanuit het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. Deze 
rapportages worden besproken in de werkgroep Tijdelijk Fonds.  Afhankelijk van de 
uitkomsten van deze periodieke bespreking, worden vervolgacties ondernomen. Deze 
kunnen variëren van onderbrengen/bespreken in reguliere accountgesprekken vanuit de 
TWO, tot bestuurlijk opschalen en/of advies om bekostiging stop te zetten cq aan te 
passen.  
 
Bijlagen: 

- Beoordelingskader Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland.  


