
 

 

 
 

  
 

  

    
 

 

 
  

  

  

  

   
  

  

   

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 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. Akkoord te gaan met het plan van de 
organisaties Cardea en Curium-LUMC 
voor een outreachend IHT team. 

2. Akkoord te gaan met het plan van de 
organisaties Cardea en Curium- LUMC 
voor een outreachend DGT team.  

3. Op basis van deze beoordeling akkoord te 
gaan met het onttrekken van een bedrag 
van € 147.400,00 voor het IHT team aan 
het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. 

4. Op basis van deze beoordeling akkoord te 
gaan met het onttrekken van een bedrag 
van € 77.168,00 voor het DGT team aan 
het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp.  

5. Dit bedrag conform de beoordeling uit te 
keren aan de aanbieders. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 



 

 

 

 

 
  

 
 

  

  

 

 

 

 
 

 

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

Het regionale beleidsteam Jeugd en de TWO 
jeugdhulp hebben een plan beoordeeld dat  
zorgaanbieders in het kader van het Tijdelijk 
Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland hebben 
aangeleverd. Doel van dit Tijdelijk Fonds is de 
transformatie te versnellen. Met dit voorstel wordt 
er voor twee doelgroepen de jeugdhulp met 
verblijf, omgevormd tot intensieve behandeling en 
begeleiding thuis. Hierdoor kunnen jongeren in 
crisissituatie toch thuis wonen. Daarnaast wordt er 
met dit voorstel een gedeelte van de wachtlijsten 
hierdoor opgelost en de kosten voor intensieve 
begeleiding thuis is een betere en goedkopere 
oplossing voor de jongere.  

8. Inspraak Nee 

9. Financiële gevolgen Het budget voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp valt 
binnen de programmabegroting jeugdhulp 2019. 

10. 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” 

11. Lokale context 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  
  

 
 

 

 

Adviesnota PHO 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 22 mei 2019 
Tijd: 09:30 
Locatie: Kaag en Braassem 

Agendapunt: 09 

Kenmerk: P.M. 

Auteur:  
Organisatie: TWO en regionaal beleidsteam  

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

Beslispunten: 

1. 	 Akkoord te gaan met het plan van de organisaties Cardea en Curium-LUMC voor 
een outreachend IHT team. 

2. 	 Akkoord te gaan met het plan van de organisaties Cardea en Curium- LUMC voor 
een outreachend DGT team.  

3. 	 Op basis van deze beoordeling akkoord te gaan met het onttrekken van een 
bedrag van € 147.400,00 voor het IHT team aan het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. 

4. 	 Op basis van deze beoordeling akkoord te gaan met het onttrekken van een 
bedrag van € 77.168,00 voor het DGT team aan het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp.  

5. 	 Dit bedrag conform de beoordeling uit te keren aan de aanbieders.  

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. 

De organisaties Cardea en Curium-LUMC hebben twee plannen ingediend voor twee 
specifieke doelgroepen. Voor het IHT team gaat het om jongeren die klinisch 
psychologische behandeling nodig hebben. Voor het DGT team gaat het om jongeren 
met een IQ van 80 en die klinische behandeling nodig hebben. Met deze plannen wordt 
er niet overgegaan tot klinische opname, maar wordt de jongere en het gezin met 
intensieve ambulante zorg zoveel mogelijk thuis behandeld en begeleidt. De verwachtte 
effecten zijn betere kwaliteit van leven, kortere wachttijden, betere aansluiting op 
thuissituatie en minder terugval.  



 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

  

 
 

Beoogd effect: 
Met dit project willen we dat de intensieve behandeling en begeleiding thuis wordt 
geboden.  

Argumenten: 
1.1 Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de visie “Hart voor de Jeugd”, 

waarin wordt aangegeven dat jeugdhulp met verblijf zoveel mogelijk wordt 
voorkomen  

In de visie “Hart voor de Jeugd” staat omschreven dat we willen dat zoveel mogelijk 
jongeren in de eigen omgeving opgroeien. Met dit voorstel wordt de crisisplaatsing 
“Jeugdhulp met verblijf” omgevormd tot intensive ambulante jeugdhulp. Hierdoor worden 
jongeren behandeld en begeleid in hun eigen omgeving. De zorgorganisaties verwachten 
dat de jongeren hierdoor sneller kunnen worden begeleid naar onderwijs en dat de zorg 
sneller kan worden afgeschaald. 

1.2 Met dit aanbod wordt er een besparing van € 74.624,00 gerealiseerd voor het 
DGT- team en een besparing van € 70.000,00 voor het IHT-team. 

Doordat de begeleiding en behandeling binnen het gezin plaatsvindt, zijn de kosten lager. 
Dit heeft mede te maken doordat het segment verblijf niet aan de orde is. 

1.3 Met dit plan wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om de lokale verbinding te 
realiseren.  

Doordat de crisissituatie binnen de eigen omgeving wordt gede-escaleerd, kan er 
sneller de verbinding worden gemaakt met de lokale setting. Het begeleiden naar het  
onderwijs is daarin een belangrijk doel.  

1.4 Dit plan helpt mee om de wachtlijsten bij de jeugdhulp met verblijf te 

verminderen.  


Binnen het segment “jeugdhulp met verblijf” zijn er momenteel wachtlijsten. Door dit 
project te financieren, kan er een klein gedeelte van de wachtlijst worden opgelost. 

Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Binnen de regio zijn er weinig plekken met jeugdhulp met verblijf, met dit voorstel 

wordt wederom verder gestimuleerd.  
Binnen de regio zijn er niet veel plaatsen voor jeugdigen die hulp met verblijf nodig 
hebben. Dit past ook binnen het beleid, echter moeten we er wel voor waken dat er 
voldoende plekken “jeugdhulp met verblijf” behouden blijft. 

Financiën: 
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. Voor het jaar 
2018 is er een bedrag van € 1.581.644,00 beschikbar. Er is een bedrag van € 519.783,00 
gereserveerd voor de plannen die vorig jaar zijn opgestart en een doorlooptijd hebben. 
Dat betekent dat er totaal in 2018 voor nieuwe ingediende plannen € 1.061.861 
beschikbaar is.   

Voor het jaar 2019 is er een bedrag gereserveerd van €936.898,00. Dit bedrag kan met 
een begrotingswijziging nog worden aangepast. 



 

 

 
  

 

 
 

 
 

  
  

  
 

  
 

  
 
 

 
 

 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tenslotte hebben we tot het jaar 2019 een bedrag van € 60.307,39 beschikbaar voor het 
onderdeel Veiligheid. Voorwaarde is dan wel dat de gemeenten Alphen aan den Rijn en 
Kaag en Braassem akkoord gaan met het project.  

Financieel overzicht 
2018 

Beschikbare middelen 2018 € 1.581.644,00 
Reservering doorlopende plannen 2017 € 519.783,00 
Plan Merel Foundation /PPO Leiden € 235.000,00 
Plan Curium-LUMC/Leo Kannerschool € 56.000,00 
Resterend € 770.861,00 

2019 
Gereserveerde middelen 2019 € 936.898,00 

Communicatie: 
De betrokken aanbieders van het beoordeelde plan ontvangen na het PHO maatschappij 
van 22 mei 2019 bericht. 

Evaluatie: 
Om er voor te zorgen dat verantwoording van de plannen niet leidt tot een 
onevenwichtige druk op de aanbieders en een onevenredige toename van de 
administratieve lasten wordt het proces zo veel mogelijk ingebed in de reguliere 
afspraken. Er worden maatwerkafspraken gemaakt over welk deel van de middelen 
verantwoording plaats vindt via (reguliere) productie. 

Dit plan bevat ten minste twee KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) waarmee de 
voortgang op het plan gemonitord kan worden: 

 Een KPI die cijfermatig weergegeven kan worden (tellen) 
 Een KPI die meer kwalitatief weergeeft wat er gebeurt (vertellen) 

Beide KPI’s zijn gerelateerd aan de in het plan opgenomen doelen. Uiteraard mogen er 
meer KPI’s benoemd worden. In overleg met de accounthouder bij de TWO jeugdhulp 
wordt de wijze van verantwoorden en monitoren opgenomen in een bijlage bij het 
contract. 

Er wordt per kwartaal een (eenvoudige) voortgangsrapportage op de 2 KPI’s verwacht, 
die besproken wordt in het kwartaalgesprek met de accounthouder van de TWO. 
Vervolgens zullen elementen uit de accountgesprekken opgenomen worden in de 
halfjaarlijkse rapportages en uitgebreider in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage 
Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. 

Bijlagen: 
09a Aanvraag tijdelijk fonds jeugdhulp IHT team 



 

 

  

 
 

09b Aanvraag tijdelijk fonds jeugdhulp outreachend DGT team 
09c Extra beantwoording aanvullende vragen 
09d Oplegger bij aanvragen Tijdelijk Fonds Jeugdhulp DGT team en IHT team 


