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Het transformatiebudget draagt bij aan de
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Holland Rijnland.
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Nader te bepalen

1. Kennis te nemen van de potentie van het
werken met Maatschappelijke Business
Cases (MBC’s) bij uitvoering
transformatieplan jeugd (bijlage 1);
2. Het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland te adviseren om middelen uit het
transformatiefonds beschikbaar te stellen
voor het werken met maatschappelijke
businesscases bij de uitvoering van het
transformatieplan jeugd.

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.
Geadviseerd wordt om voor de uitvoering van het
transformatieplan, waar opportuun, te werken met
maatschappelijke businesscases. Deze aanpak
helpt om meer gericht en concreet te sturen op de
gewenste maatschappelijke en financiële effecten
in de jeugdhulp. Voorstel is om voor de mBC’s
middelen beschikbaar te stellen uit het
transformatiefonds.
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Binnen begroting van het transformatieplan.

Eerdere besluitvorming:
PHO Maatschappij 26 september 2018:
Transformatieplan Jeugd 2018-2020
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Regionaal beleidsteam jeugd

Onderwerp:
Transformatieplan jeugd: werken met maatschappelijke businesscases

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de potentie van het werken met Maatschappelijke Business
Cases (MBC’s) bij uitvoering transformatieplan jeugd (bijlage 1);
2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om middelen uit het
transformatiefonds beschikbaar te stellen voor het werken met maatschappelijke
businesscases bij de uitvoering van het transformatieplan jeugd.
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 12 samenwerkende gemeenten
in Holland Rijnland.
Eerder is het PHO (schriftelijk) geïnformeerd over maatschappelijke Businesscases en de
positieve ervaringen die andere gemeenten hiermee hebben (bijlage 1). Geadviseerd
wordt om voor de uitvoering van het transformatieplan, waar opportuun, mBC’s toe te
passen. Hiervoor worden offertes uitgevraagd bij externe partijen (bijlage 2). Voorstel is
om voor de mBC’s middelen beschikbaar te stellen uit het transformatiefonds.
Beoogd effect:
Meer gerichte, onderbouwde en concrete sturing van gemeenten op de gewenste
maatschappelijke en financiële effecten in de jeugdhulp.
Argumenten:
2.1 Het transformatiebudget bevat voldoende middelen om mBC’s te bekostigen.
Zie ‘financiën’ voor toelichting.
2.2 mBC’s dragen bij aan een effectieve sturing vanuit gemeenten.
Om de maatschappelijke en financiële effecten van de ontwikkelvoorstellen uit het
Transformatieplan in onze regio in kaart te brengen en er op te kunnen sturen is het
waardevol om te werken met van Maatschappelijke Businesscases (MBC).

2.3 Andere gemeenten en regio’s hebben goede ervaringen met mBC’s.
Meerdere gemeenten in het land, waaronder Almere en Nijmegen, behalen mooie
resultaten met dit instrument. Dit werd ook bevestigd tijdens een ambtelijk werkbezoek
aan Nijmegen enige tijd geleden (zie factsheet Nijmegen).
2.4 mBC’s helpen om het transformatieplan verder aan te scherpen.
Eerdere ervaringen met het Tijdelijk Fonds Jeugd leren ons dat een goed onderbouwde
afweging en monitoring van pilots en projecten cruciaal is om tot duurzame resultaten te
komen. Een mBC is gebaseerd op deze elementen. De offertes van de externe partijen
zullen een beeld geven van wat zij te bieden hebben ten aanzien van de ontwikkellijnen in
het transformatieplan. Ieder van deze lijnen kent een eigen dynamiek en uitgangspositie.
Kanttekeningen/risico’s:
2.1 De exacte kosten zijn nog niet in beeld.
Er worden offertes opgevraagd bij partijen die de mBC’s kunnen uitvoeren. De te
verwachten kosten zijn op dit moment nog niet tot achter de komma te geven. Binnen de
ontwikkellijnen in het transformatieplan is ruimte gehouden voor ontwikkeling en
monitoring. Dit dekt naar verwachting grotendeels de kosten van de mBC’s. Ook biedt het
regionale werkbudget jeugd 2019 nog ruimte.
2.2 Zonder begeleiding van een externe partij bij de mBC’s loopt de uitvoering van
het transformatieplan (meer) vertraging op.
De uitvoering van het transformatieplan heeft vertraging opgelopen door het gebrek aan
ambtelijke capaciteit. Met de zomervakantie in aantocht bestaat het risico dat er nog meer
vertraging optreedt. Om dit te voorkomen hanteren we een extra strakke planning
voor de offerte-uitvraag bij externe partijen. Doel hiervan is om september te starten met
de mBC’s. Voor tijdige gunning van de opdracht is het noodzakelijk dat het PHO voor de
zomer instemt met besteding van de benodigde middelen voor het werken met mBC’s.
Financiën:
Het transformatiebudget bevat voldoende middelen om mBC’s uit te bekostigen.
Uiteraard wordt er rekening mee gehouden dat de kosten hiervan in verhouding staan tot
de inhoudelijke ambities en projecten. Binnen de ontwikkellijnen in het transformatieplan
is ruimte gehouden voor ontwikkeling en monitoring. Dit dekt naar verwachting
grotendeels de kosten van de mBC’s. Waar nodig biedt de regionale werkbudget jeugd
2019 van de Regionale Werkagenda Jeugd nog ruimte.
Communicatie:
Het PHO wordt geïnformeerd en betrokken bij de uitvoering van de inhoudelijke mBC’s.
Ook wordt bekeken of onze regio op landelijk niveau inspiratie kan bieden als het gaat om
de toepassing van mBC’s binnen het transformatieplan.
Bijlagen:
1. Werken met Maatschappelijke Business Cases (MBC’s) bij uitvoering
transformatieplan jeugd.
2. Uitvraag offerte: Maatschappelijke Businesscases voor Transformatieplan Jeugd

