
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Transformatieplan jeugd: opdracht en financiering 
project Garage2020 Leiden  

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  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 maart 2019 
 
 
 
 

 
 
Nader te bepalen 
 
 
 

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

Garage2020 Leiden (bijlage 1); 
2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te 

adviseren om, als onderdeel van het 
ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale 
wereld’, een bedrag van maximaal € 115.000 
toe te kennen aan Garage 2020 Leiden 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.  
 
Het project van Garage2020 is in het 
Transformatieplan opgenomen onder het 
Ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale 
wereld’. Het project is een innovatieplatform en 
richt zich op het ontwikkelen van vernieuwingen in 
de jeugdhulp. In dit advies is de verdere 
uitwerking van het project 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   



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:        Regionaal Beleidsteam Jeugd 
Organisatie: 
 
 
Onderwerp: 
Transformatieplan jeugd: opdracht en financiering project Garage2020 Leiden 
 
 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het projectplan Garage2020 Leiden (bijlage 1); 
2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om, als onderdeel van 

het ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale wereld’, een bedrag van 
maximaal € 115.000 toe te kennen aan Garage 2020 Leiden 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 ‘Aansluiten 
op de digitale wereld’.  
 
Garage2020 Leiden heeft een innovatief concept ontwikkeld, dat bijdraagt aan de 
transformatie van de jeugdhulp in de regio. In verschillende domeinen en door inzet van 
de doelgroep zelf, kan een beweging in gang gezet worden die beter aansluit bij de 
inwoners in de regio. Daarbij benutten zij de technologische en digitale mogelijkheden 
van deze tijd (design thinking). Design Thinking is een methodologie die gebruikt wordt 
om problemen op te lossen. De mens staat centraal binnen de methodiek door problemen 
steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Garage 2020 Leiden is een initiatief van 
Cardea, Kwadraad en Inzowijs.  
 
Garage 2020 Leiden wil graag een verbindende rol spelen tussen gemeenten, kennis- en 
zorginstellingen, innovatieplatforms, ondernemers en vormen van cliëntparticipatie. 
Garage 2020 Leiden wisselt kennis en inspiratie uit met verschillende partijen. In de 
gebruikte methodiek zit ingebouwd dat cliënten/ervaringsdeskundigen, voorveld en 
andere domeinen/sectoren zoals onderwijs en huisvesting betrokken zijn.  
 
  

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 6 maart 2019  
Tijd: 09.30 – 11.45 uur 
Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest 
Agendapunt:  
Kenmerk:  



 

In het PHO Maatschappij van 26 september 2018 is ingestemd met het opnemen van dit 
project, dat oorspronkelijk was ingediend als aanvraag bij het ‘Tijdelijk Fonds Jeugdhulp’, 
in het Transformatieplan van de regio. In dat voorstel waren de daadwerkelijke opdracht 
en de financiële uitwerking van het project nog niet opgenomen. Dat gebeurt nu met dit 
voorstel.  
 
Opdracht aan Garage 2020  

 Algemeen 
De financiële bijdrage wordt gezien als een waardering voor het initiatief dat enkele 
partners hebben genomen om Garage 2020 te starten. De eenmalige bijdrage vanuit het 
transformatiefonds is bedoeld om het gedachtengoed van Garage 2020 in regio breed te 
verspreiden. Met deze financiële bijdrage is Garage 2020 in de gelegenheid om 
continuïteit te blijven bieden voor de inzet van professionals en daardoor te blijven 
werken aan het verspreiden van het gedachtengoed.  
 
 Specifieke opdracht die de gemeenten in Holland Rijnland verbinden aan toekenning 

van de middelen uit het Transformatiefonds: 
- Haal interne vraagstukken bij zorginstellingen op en toon aan hoe de werkwijze 

van Garage 2020 Leiden helpend kan zijn bij het oplossen van deze 
vraagstukken 

- Organiseer 4 events in de regio Holland Rijnland over inhoudelijk transformeren 
van de jeugdhulp in relatie tot innovatieve conceptontwikkeling.   

- Organiseer minimaal twee hackathons1 in samenwerking met andere 
zorgorganisaties, waarvan één hoe digitalisering een bijdrage kan leveren aan 
het  voorkomen, beëindigen of eerder in beeld komen van kindermishandeling 

- Lever, op verzoek, een bijdrage aan de concrete invulling geven van het verdere 
ontwikkelvoorstel  ‘aansluiten bij de digitale wereld’ van het transformatieplan van 
de gemeenten in Holland Rijnland.  

 
Beoogd effect: 
Met digitale zorg is de hulpverlening bereikbaar en toegankelijk, wordt de zorg 
vergemakkelijkt en kan de eigen regie van de cliënt worden vergroot. Daarnaast kan de 
inzet van eHealth de werkdruk onder professionals  verlichten en de kwaliteit van de 
geleverde zorg ondersteunen. 
 
Argumenten:  

1. Het project draagt bij aan de doelstellingen van het transformatiefonds 
ontwikkelvoorstel ‘aansluiten op de digitale wereld’.  

Met het ondersteunen van het initiatief ‘Garage 2020’ stimuleren de gemeenten een 
innovatieontwikkeling en gedachtengoed, het zogenoemde ‘design thinking’. Garage 
2020 Leiden kan met deze financiële bijdrage een verbindende rol spelen tussen 
gemeenten, kennis- en zorginstellingen, innovatieplatforms, cliënten en ondernemers.  
 

                                                      
1 Een hackathon is een bijeenkomst van software- en website-ontwikkelaars, designers en business-strategisten om gezamenlijk aan een thema te 
werken. Het doel is, dat meestal in 24 uur tijd, een innovatieve en creatieve oplossing wordt bedacht omtrent een bepaald thema of om een probleem 
van een bedrijf op te lossen. 



 

2.  Onder voorbehoud van besluitvorming door het Algemeen Bestuur wordt het 

Dagelijks Bestuur 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 overige ontwikkellijnen in het 
Transformatieplan moet nog concreter worden uitgewerkt.  

Dit voorstel is een onderdeel van het ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale wereld’, 
het volledige ontwikkelvoorstel moet nog concreet uitgewerkt worden. Garage2020 
Leiden denkt en helpt mee aan het concreet invulling geven van het ontwikkelvoorstel  
‘aansluiten bij de digitale wereld’ van het transformatieplan van de gemeenten in Holland 
Rijnland. 

 
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.  
 
Financiën:  
De kosten die Garage 2020 berekent zijn kosten voor het leveren van capaciteit en 
expertise. De totaalkosten worden geraamd op  €172.031. Garage2020 heeft de 
aanvraag ingediend voor twee derde van de kosten namelijk: €115.000. 
Voor het ontwikkelvoorstel ‘Aansluiten op de digitale wereld’ is voor de periode 2018-
2020 in totaal € 400.000 begroot. In de begroting van het transformatiefonds voor was al 
rekening gehouden met de aanvraag van Garage 2020.  
 
Communicatie: 
Er vindt kennisdeling plaats bij de ontwikkeling van EHealth in de omliggende gemeenten  
en regio’s.  

 
Evaluatie: 
Vier keer per jaar in 2019 vindt een overleg plaats met de gemeenten en Garage 2020 
Leiden om in gezamenlijkheid te bespreken welke ontwikkelingen zich voordoen in het 
jeugdhulpdomein ten aanzien van innovatie en digitalisering en hoe wij daar als regio met 
behulp van Garage2020 op in kunnen spelen.  
 
Bijlagen: 
1. Projectplan Garage2020 Leiden (Aanvraag Tijdelijk Fonds Jeugdhulp – Garage 2020) 


