Terugkoppeling van wethouders Sociaal Domein uit Bestuurlijk Overleg Sociaal
Domein van 30 augustus 2018.
Inleiding
Hierbij ontvangt u een kort verslag met informatie over de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg, te
gebruiken voor het informeren van college en raad.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ontvangt u hierbij het korte verslag van Het
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein van 30 augustus 2018, t.b.v. terugkoppeling aan colleges
en raden.
 Actieprogramma “Zorg voor de Jeugd” – aanvraag transformatiefonds
1 april 2018 is het actieprogramma “Zorg voor de Jeugd” beschikbaar gekomen. Het hoofddoel is
de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te
maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Daarom
is de landelijke inzet om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen tijdens de
levensloop van het kind (thuis, uitwonend, op school en bij 18 jaar) én gaan we investeren in het
vakmanschap van jeugdprofessionals.
Om deze ontwikkeling te ondersteunen is een transformatiefonds beschikbaar gesteld. Voor 1
oktober kan de regio een aanvraag indienen voor dit fonds. Voor de regio Midden-Holland is dat €
509.714,- per jaar voor 2018 / 2019 / 2020. Om in aanmerking te komen voor dit budget moet de
regio voldoen aan 5 beoordelingscriteria m.b.t “De basis op orde” (zie hieronder) en minimaal 1
inhoudelijke actielijn van het programma zorg voor de jeugd uitwerken, waarbij deze lijn getoetst
wordt op 6 criteria. Het transformatieplan (voor drie jaar) hoeft maar één keer ingediend te
worden om toegekend te worden voor 3 jaar. Het budget wordt via een decentralisatie uitkering
uitgekeerd aan één van de gemeenten (de grootste gemeente per regio).
Beoordelingscriteria “De Basis op Orde”:
Binnen de jeugdzorgregio:
1. is een (boven)regionaal expertteam aanwezig voor complexe zorgvragen
2. zijn (proces)afspraken gemaakt over de aanpak van wachtlijsten en wachttijden
3. worden meerjarige inkoopcontracten afgesloten
4. zijn de inkoopcontracten consequent vertaald in de uitvoeringsvarianten van het
Informatieprogramma Sociaal Domein
5. is er een visie op de doorontwikkeling van de sociale teams
In de aanvraag geven we aan dat in Midden- Holland deze basis op orde is.
Inzet actieprogramma regio Midden-Holland
Op basis van de bespreking van de inzet met beleidsadviseurs en afdelingshoofden van de 5
gemeenten is gekozen om in te zetten op uitwerking van de actielijnen 2 en 5. Deze sluiten het
best aan bij de gewenste transformatiedoelen in deze regio. Daarbij staat de volgende uitwerking
voor ogen:
Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
Actielijn 2 sluit aan bij de bestuurlijke ambitie van het programma “Gewoon Thuis Jeugd”: zoveel
mogelijk kinderen in de (t)huissituatie: Samen mogelijk maken dat kinderen/jongeren thuis kunnen
blijven wonen, tenzij…
Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt

Actielijn 5 sluit aan bij de ambitie van het Plan van Aanpak Gedwongen Kader Jeugd MiddenHolland 2018 : “Er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen in een onveilige situatie
opgroeien”.

