
 

 
 

  

  

 

 

 
 
  

  

  

  

   
  

  

   
 

 

 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

    
 

Oplegvel 

1. Onderwerp Beoordeling plan in het kader van het Tijdelijk 
Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Efficiencytaak   

3. Regionaal belang De gemeenten in Holland Rijnland, die 
gezamenlijk alle jeugdhulp inkopen via de TWO 
jeugdhulp, hebben in 2016 een Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp Holland Rijnland ingesteld. Doel van dit 
Tijdelijk Fonds Jeugdhulp is de transformatie te 
versnellen. 

4. Behandelschema: Datum: 
Informerend 

Datum: 
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 

DB 
Colleges 
PHO 
DB 
Gemeenteraad 
DB 
AB 
Gemeenteraad 

31-10-2018 

5. Advies PHO 1. Kennis te nemen het niet toekennen van het 
ingediende plan door Praktijk Mees voor het 
bouwen van een online community, genaamd 
‘bijmees’ 

6. Essentie van het voorstel Het regionale beleidsteam Jeugd en de TWO 
jeugdhulp hebben een plan beoordeeld die 
zorgaanbieders in het kader van het Tijdelijk 
Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland hebben 
aangeleverd. Doel van dit Tijdelijk Fonds is de 
transformatie te versnellen. 

7. Inspraak Ja, door: Adviesraad Sociaal Domein 
gemeente Oegstgeest 



 

 
 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

8. Financiële gevolgen Het budget voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp valt 
binnen de programmabegroting jeugdhulp 2018. 

Binnen de realistische begroting is besloten een 
percentage van in totaal 3% van de post regionale 
jeugdhulp in de programmabegroting jeugdhulp 
2018 Holland Rijnland vrij te maken. Deze gelden 
worden ingezet voor het Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp.  
In het jaar 2018 is een bedrag van 
€ 1.061.861,00 voor nieuwe plannen beschikbaar. 
(totaal is € 1.581.644,00 beschikbaar, waarvan 
een bedrag € 519.783 is gereserveerd voor de 
plannen die vorig jaar zijn opgestart en een 
doorlooptijd hebben). 

9. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 

Eerdere besluitvorming: 
- PHO Maatschappij van 24 augustus 2016 

“Budgetten Jeugdhulp” 
- PHO Maatschappij van 9 november 2016 

“Programmabegroting Jeugdhulp 2017” 
- PHO Maatschappij van 18 januari 2017 

“Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland 
Rijnland” 

- PHO 15 februari 2017 “Stand van zaken 
Tijdelijk Fonds Jeugdhulp” 

- PHO Maatschappij van 12 april 2017 
“Prognose Jeugdhulp 2017,2018 en 2019” 

- PHO Maatschappij van 14 februari 
“Sturingsplan Jeugdhulp 2018-2019” 

- PHO Maatschappij 11 april 2018 
“Herziene begroting jeugdhulp 2018 en 
“”Meerjarenbegroting 2019-2020” 

- PHO Maatschappij van 30 mei 2018 
“Stand van zaken Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp Holland Rijnland 

- PHO Maatschappij van 11 juli 2018 
“beoordeling plan in het kader van Tijdelijk 
Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland: plan 
Merel Foundation” 

- PHO Maatschappij van 26 september 
2018 “ beoordeling plan in het kader van 
Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland 
Rijnland: plan Curium-LUMC en Leo 
Kanneronderwijsgroep “ educatief 
therapeut en leerkracht op de fiets” 



 

 
 
 

 

 
  

10. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 

* weghalen wat niet van toepassing is 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
   

 

 
 

 
 

  
 
 

  

 
 
 
 

  
 

 
 

 

Informatienota PHO 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 31 oktober 2018  
Tijd: 09:30 – 12:30 uur 
Locatie: Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 05 
Auteur: Regionaal Beleidsteam / TWO 

Onderwerp: 
Beoordeling plan in het kader van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland 

Kennisnemen van: 
De redenen van het niet toekennen van het ingediende plan door Praktijk Mees voor het 
bouwen van een online community genaamd ‘BijMees’. 

Inleiding: 
De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland hebben in het najaar van 2016 
ingestemd met het instellen van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. Het doel van dit fonds is 
om de transformatie bij de aanbieders van jeugdhulp te stimuleren. 
Transformatie bij de zorgaanbieders is belangrijk om een kwalitatief goed en betaalbaar 
jeugdhulpstelsel te realiseren, waarmee de zorg voor kinderen en gezinnen duurzaam 
wordt geborgd. Uitgangspunt hierbij is dat er gezamenlijk met andere partijen plannen 
worden opgesteld en uitgevoerd. In het jaar 2017 is gestart met het toekennen van 
middelen voor de eerste plannen vanuit het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. 

Het Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 geeft aan dat één van de 
opgaven de evaluatie en verdere ontwikkeling van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp is. 
De procedure van de aanvraag, beoordeling en monitoring voor het jaar 2018 en 2019 
zijn aangepast aan de sturingsopgaven uit het Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 
2018-2019.  

De plannen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend. De 
beoordelingsprocedure start direct nadat een plan is ingediend. Na de beoordeling wordt 
het plan aan het PHO Maatschappij voorgelegd. 

Er is een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de TWO en 
vertegenwoordigers uit het regionaal beleidsteam.  De werkgroep heeft op basis van het 
ingediende aanvraagformulier beoordeeld of het plan voldoet aan de eisen uit het 
beoordelingskader van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp en de daaraan gekoppelde 
sturingsopgaven uit het Sturingsplan Jeugdhulp. Daarnaast heeft de Adviesraad Sociaal 
Domein Oegstgeest advies gegeven over het ingediende plan. 

Kernboodschap: 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Samenvatting van het plan 
Praktijk Mees wil een online community ‘BijMees’ bouwen; een centrale plek waar 
jeugdhulpprofessionals elkaar informeren en inspireren over trends en ontwikkelingen 
binnen de sector. Bij Mees heeft de missie: samen de zorg voor kinderen verbeteren! Het 
doel is de versnipperde kennis centraal te brengen in een online community. Het doel van 
dit plan is dat binnen 2 jaar 50% van de jeugdhulpprofessionals elkaar kunnen informeren 
door gebruik te maken van de online community Bij Mees. Hierdoor zijn ze altijd op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Beoordeling van het plan plan  
De werkgroep en de mede-beoordelaars zijn negatief over het plan. De redenen van de 
negatieve beoordeling zijn: 

-	 Er is in dit plan geen sprake van nieuw jeugdhulpaanbod. Het plan biedt een 
centrale plek voor een goede samenwerking tussen de jeugdhulpaanbieders. Dit 
is de verantwoordelijkheid van de jeugdhulpaanbieders; 

-	 Bij de opstelling van dit plan wordt niet direct samenwerking gezocht met ander 
zorgaanbieders; 

-	 De begroting is uiterst summier. Er wordt uitgegaan van 2 fte voor 1 jaar zonder 
verdere onderbouwing van de inhoud van de werkzaamheden. Het financiële 
effect van het plan is moeilijk aan te geven. 

Communicatie: 
De betrokken aanbieder van het beoordeelde plan is geïnformeerd over de beoordeling 
van het plan. 

Bijlagen: 
1. 	 Aanvraagformulier Praktijk Mees voor het plan Bij Mees, Tijdelijk Fonds 


Jeugdhulp 2018-2019
 
2. 	 Beoordelingskader Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 


