Aanvraagproces & checklist inhoudelijke toetsing
Investeringsfonds Maatschappelijke zorg 2018‐2021 Holland Rijnland
Introductie

Holland Rijnland gemeenten kunnen aanspraak maken op het lokaal investeringsbudget dat binnen het
Investeringsfonds Maatschappelijke zorg jaarlijks beschikbaar wordt gesteld aan individuele gemeenten.
Gemeenten kunnen dit doen door individueel of in subregionaal verband een aanvraag in te dienen in de
vorm van een investeringsplan. In dit document staat omschreven welke stappen doorlopen moeten
worden bij het indienen van een aanvraag, waar deze aanvraag procedureel aan dient te voldoen, op
welke wijze de middelen worden uitgekeerd en welke monitoringseisen er aan een aanvraag gesteld
worden. Ook is een checklist opgenomen op basis waarvan investeringsplannen inhoudelijk getoetst
worden. Het volledige document ‘Voorstel Investeringsfonds Maatschappelijke zorg Holland Rijnland
2018‐ 2020’ is te vinden via https://hollandrijnland.nl/maatschappij/zorg/.

A. Aanvraagproces lokaal investeringsbudget Maatschappelijke zorg
Stap 1: Bestuurlijk commitment & inhoudelijke toetsing van het investeringsplan1
Stap 1a: Subregionale vaststelling investeringsplan
Een investeringsplan dient opgesteld en gedragen te worden door de gemeenten uit betreffende subregio
(Duin‐ en Bollenstreek, Leidse regio of Rijnstreek). Dat wil zeggen dat het plan subregionaal op bestuurlijk
niveau besproken en goedgekeurd dient te zijn voordat het definitief bij de gemeente Leiden wordt
ingediend. Bewijs van goedkeuring kan zijn door bestuurders ondertekend verslag van een bestuurlijk
overleg of een bestuurlijk besluit.
Stap 1 b: Inhoudelijke toetsing investeringsplan
Het investeringsplan wordt door de subregionale projectleider ter inhoudelijke toetsing verzonden naar
de secretaris van de projectgroep maatschappelijke zorg2 (JWiegel@ggdhm.nl).
Op de eerst volgende vergadering van de projectgroep maatschappelijke zorg wordt het plan inhoudelijk
besproken aan de hand van de onder B van dit document opgenomen inhoudelijke checklist. Op basis van
deze bespreking worden door de indiener eventuele inhoudelijke aanscherpingen/ aanvullingen gedaan.
Indien nodig wordt vervolgens het plan nogmaals ter definitieve toetsing geagendeerd. Het verslag van de
projectgroep MZ waarin het investeringsplan is goedgekeurd wordt uiterlijk op de eerst volgende
projectgroep vergadering bekrachtigd door ondertekening van dit verslag door de secretaris en voorzitter
van de projectgroep MZ Holland Rijnland.
Stap 2: Indienen investeringsplan bij de gemeente Leiden
Het investeringsplan wordt, inclusief een bewijs van subregionale bestuurlijke goedkeuring (te weten een
ondertekend verslag van een bestuurlijk overleg of bestuurlijk besluit) én Inhoudelijk akkoord van de
projectgroep maatschappelijke zorg (in de vorm van ondertekend verslag van de
projectgroepvergadering), schriftelijk ingediend bij de gemeente Leiden (Renske Gercama,
r.gercama@leiden.nl) door de penvoerder namens de subregio of door individuele gemeenten door
diegene die hiervoor gemandateerd is.
In de brief die gepaard gaat met het indienen van het plan worden de volgende zaken opgenomen:
‐ de bedragen die per gemeente binnen de subregio worden aangevraagd, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen het incidentele budget en het structurele budget dat per gemeente
beschikbaar is (dit ten behoeve van monitoring van de besteding van het totaal budget).
1 De volgordelijkheid van de stappen 1a en 1b is niet in beton gegoten. Het kan praktisch zijn om een
concept investeringsplan eerst voor inhoudelijke toetsing voor te leggen aan de projectgroep MZ en een
inhoudelijk goedgekeurd plan bestuurlijk vast te laten stellen.
2 Samenstelling projectgroep maatschappelijke zorg Holland Rijnland: projectleider maatschappelijke
zorg Holland Rijnland (voorzitter), projectleiders maatschappelijke zorg van de subregio’s Duin‐ &
Bollenstreek, Leidse Regio en Rijnstreek, beleidsmedewerkers Maatschappelijke Opvang en Beschermd
Wonen van centrumgemeente Leiden.

‐

contactgegevens van de diegene die voor de betreffende gemeente/ subregio contactpersoon is
voor het investeringsfonds.
‐ de looptijd van de aanvraag
NB: Indien meerdere gemeenten vanuit één subregio hun eigen budget vanuit de gemeente Leiden gestort
willen krijgen, dient er vanuit iedere gemeente afzonderlijk een brief te worden verstuurd.
In dit geval is het verzoek om deze brieven samen met het investeringsplan in één keer te verzenden naar
de gemeente Leiden. Indien het gaat om een op subregionaal niveau te besteden budget, dan kan ook één
van de gemeenten als penvoerder optreden namens de subregio en wordt het budget in totaal naar deze
gemeente overgemaakt.
Stap 3: Uitbetaling van het investeringsbudget door de gemeente Leiden
Op basis van de schriftelijke aanvraag (inclusief de in artikel 3 genoemde verslagen/ besluiten) wordt
door de gemeente Leiden het investeringsbudget uitgekeerd. Hiervan ontvangt de indiener een
schriftelijke bevestiging van de gemeente Leiden.
Stap 4: Indienen periodieke inhoudelijke en financiële rapportage
Halfjaarlijks uiterlijk 1 april (over de periode 1 juli – 31 december eraan voorafgaand) en 1 september
(over de periode 1 januari – 30 juni eraan voorafgaand) dient de subregionale projectleider namens de
subregio een inhoudelijke en financiële rapportage in ten behoeve van de regionale monitoring. Deze
rapportages worden ingediend bij de projectgroep maatschappelijke zorg (jwiegel@ggdhm.nl).
Deze inhoudelijke en financiële rapportage omvatten tenminste de volgende informatie:
 Stand van zaken met betrekking tot de in het investeringsplan beoogde resultaten &
kwantitatieve en kwalitatieve monitoringsindicatoren.
 Inzicht in de uitnutting van het aangevraagde budget.
NB: Deze rapportages dienen sec voor het genereren van beleidsinformatie op regionaal niveau zodat
nagegaan kan worden in hoeverre het investeringsfonds als instrument bijdraagt aan de beoogde
doelstellingen. De rapportages dienen niet als verantwoording. Er kunnen dan ook vanuit de gemeente
Leiden/ projectgroep MZ geen financiële consequenties aan worden verbonden.
Na uitbetaling van middelen uit het investeringsfonds door de gemeente Leiden zijn de betreffende
gemeenten zelf verantwoordelijk voor besteding van deze middelen en dienen hierover binnen de eigen
gemeenten financiële verantwoording af te leggen.

B. Checklist voor de inhoudelijke toetsing van investeringsplannen door de
projectgroep maatschappelijke zorg
1. Doelstellingen
In het investeringplan is omschreven hoe het plan bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen die
binnen het investeringsfonds maatschappelijke zorg centraal staan.
Doelstelling van het investeringsfonds maatschappelijke zorg is om ‐vooruitlopend op het
landelijk verdeelmodel‐ uitvoering te geven aan de transformatie van maatschappelijke zorg in
Holland Rijnland en de beweging van regionaal naar lokaal te versterken.
Hiermee beogen we dat op korte termijn (2018‐2020):
‐ de wachtlijst beschermd wonen wordt aangepakt en het aantal wachtenden wordt verkleind.
‐ de maatschappelijke opvang meer lokaal/subregionaal geregeld wordt waardoor Gebouw C
definitief gesloten kan worden en de centrale opvanglocatie Nieuwe Energie kan worden
verkleind.
Op de langere termijn beogen we dat:
‐ inwoners in een kwetsbare situatie en in het bijzonder met psychische problematiek, in staat
gesteld worden zoveel mogelijk zelfstandig te (blijven) wonen in hun eigen woonomgeving,
zo nodig met de passende ondersteuning en

‐

dakloosheid wordt voorkomen, uitstroom uit de opvang wordt bevorderd en frequente
gebruikers van de MO een eigen woonplek krijgen.

2. Kwaliteit & monitoring
‐ De resultaten die met het investeringsplan worden beoogd zijn concreet omschreven
‐ Er is duidelijk omschreven hoe de beoogde resultaten bijdragen aan het bereiken van de
doelstellingen die centraal staan in het investeringsfonds.
‐ Er zijn in het investeringsplan per activiteit of beoogd resultaat kwalitatieve en kwantitatieve
monitoringsindicatoren benoemd waarover halfjaarlijks kan worden gerapporteerd.
‐ Er is helder omschreven op welke wijze (zowel financieel als organisatorisch) positieve
resultaten structureel kunnen worden ingebed na afloop van de investeringsperiode.
‐ In het investeringsplan is de verbinding gelegd of is de relatie/ samenhang benoemd met
reeds bestaande initiatieven op aanpalende terreinen zoals pilots innovatie beschermd
wonen, innovatie begeleiding Wmo, Jeugdhulp en Preventie GGZ.
3. Scope van de voorgenomen investeringen
(zie ook stromenschema, bijlage 3 Voorstel Investeringsfonds Maatschappelijke zorg)
a. Indien het gaat om investeringen in de lokale ondersteuningsstructuur MZ
o Er is omschreven voor welke MZ doelgroep de investeringen preventief werken cq een
alternatief bieden voor bestaande voorzieningen BW/ MO
b. Indien het gaat om uitbreiding van geambulantiseerde woonvoorzieningen:
o Als het gaat om woonvoorzieningen tbv cliënten specifieke subregio
 het past binnen de financiële kaders van het investeringsfonds
 er is commitment van de gemeenten in de subregio voor na 2021
o het is duidelijk hoe de financiering hiervan zich verhoudt tot bestaande regionale inkoop
& subsidiekaders BW en MO.
o Als het gaat om woonvoorzieningen tbv cliënten hele regio (bijv specifieke grondslag) Dit
valt niet onder het lokale budget van het investeringsfonds3
o Als het gaat om het realiseren van decentrale vorm van MO waaronder scheve huisjes




het past binnen de financiële kaders van het investeringsfonds
er is commitment van de gemeenten in de subregio voor na 2021
het is duidelijk hoe de financiering hiervan zich verhoudt tot bestaande
regionale inkoop & subsidiekaders BW en MO

Indien het gaat om substitutie van zorg die door centrumgemeente wordt uitgevoerd
o er is commitment van de centrumgemeente
o het is duidelijk hoe de financiering hiervan zich verhoudt tot bestaande regionale inkoop
& subsidiekaders
o er is omschreven voor welke MZ doelgroep dit preventief werkt cq een alternatief biedt
voor bestaande voorzieningen BW/ MO
d. Indien het gaat om intramurale voorzieningen tbv specialistische doelgroepen (psy &
gedragsstoornis, DD, LVB icm autisme, psy & somatiek)
Dit valt niet onder het lokaal budget van het investeringsfonds (zie noot bij 3b).

c.

3 Voor de realisatie van intramurale voorzieningen tbv specialistische doelgroepen wordt op regionaal
niveau een apart plan van aanpak opgesteld. Initiatieven of ideeen die lokaal of vanuit een van de
subregio’s op dit vlak ontstaan, dienen in de projectgroep Maatschappelijke zorg te worden geagendeerd
en kunnen in dit kader verstuurd worden naar de secretaris van de projectgroep: j.wiegel@ggdhm.nl.

C. Overige bepalingen
1. Looptijd investeringsfonds
Het investeringsfonds Maatschappelijke zorg loopt tot aan de start van het landelijk verdeelmodel
maatschappelijke zorg per 1‐1‐2021. Aanvragen kunnen ieder moment in de periode 1 december 2018 – 1
juli 2020 worden ingediend. In uitzonderlijke gevallen is indienen van een aanvraag na 1‐7‐2020 mogelijk.
Dit is ter beoordeling aan de projectgroep Maatschappelijke zorg. Opgenomen activiteiten dienen
betrekking te hebben op de periode 1 september 2018 – 31 december 2020.
2. Jaarlijkse prognose en vaststelling maximaal beschikbaar investeringsbudget
Het investeringsfonds Maatschappelijke zorg bestaat gedeeltelijk uit het geld dat jaarlijks overblijft op de
reguliere begroting voor Beschermd Wonen van de gemeente Leiden.
In april van ieder jaar, wordt op basis van het jaarresultaat, het definitieve structurele investeringsbudget
van het voorafgaande jaar vastgesteld. Op basis van deze afrekening wordt bekend of bijstelling van het
beschikbare budget van het lopende jaar noodzakelijk is (een eventueel tekort of overschot wordt dan
verrekend over het totale budget). In september van ieder jaar wordt zowel een prognose opgesteld van
de uitnutting van het lopende jaar als een prognose gegeven van het totaal beschikbare budget en de
budgetten per gemeente voor het jaar erop.
3. Besteding beschikbaar lokaal investeringsbudget per gemeente
Indien een gemeente in een jaar niet het maximaal beschikbare incidentele of structurele
investeringsbudget aanvraagt, blijft het resterende budget beschikbaar en schuift door naar het volgende
jaar.
4. Financiële en inhoudelijke rapportage aan Portefeuillehouderoverleg Maatschappij
Jaarlijks wordt in mei en oktober een beknopte financiële en inhoudelijke rapportage van het
investeringsfonds maatschappelijke zorg opgesteld. Deze rapportage wordt voorgelegd aan het
Portefeuillehouderoverleg Maatschappij en ter informatie verstuurd aan de Leidse raad.

D. Overige informatie & vragen

Voor eventuele vragen over het Investeringsfonds Maatschappelijke zorg, het aanvraagproces of de
checklist voor inhoudelijke toetsing, kan contact op worden genomen met:
Renske Gercama beleidsmedewerker Gemeente Leiden
071‐5163847/ 06‐28079336/ r.gercama@leiden.nl

