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Gevraagd besluit:  
Het AB platform wordt gevraagd te besluiten:  
 

- Instemming met alle beslispunten per procesvoorstel.  
- Deze worden gepubliceerd op de website www.jeugdhulprijnmond.nl. 

 
1. Inleiding 
In het AB platform jeugd van 16 april jl. is de startnotitie voor een effectieve 
transformatiestrategie in de jeugdhulpregio Rijnmond vastgesteld. Dit betekent dat we aan de 
slag gaan met een programmateam, dat de regiovisie uitrolt. Het programmateam agendeert 4 
procesvoorstellen, omdat ze onderdeel zijn van de regioagenda voor 2021. Dit met mogelijke 
uitloop naar 2022 (en verder). De procesvoorstellen hebben betrekking op: een aangescherpte 
opdracht voor het programmateam, een voorstel voor het concretiseren van de lokale 
bouwstenen uit de regiovisie, een voorstel voor het versterken van de samenwerking tussen 
onderwijs en jeugdhulp en een plan van aanpak voor het stimuleren van cliëntparticipatie 
 
2. Gevraagd besluit  
Het AB platform jeugd wordt gevraagd te besluiten tot: 
 

- Instemming met de 4 procesvoorstellen, zodat het programmateam aan de slag kan 
binnen het kader van de regioagenda. 

- Instemming met verzending van de raadsinformatiebrief (met bijlagen) aan de colleges. 
 
Die beslispunten hebben betrekking op: 
 

A. Aanscherpen opdracht programmateam 

- De benodigde ambtelijke inzet wordt verrekend conform voorstel. Dit betekent dat er 
een tijdelijke kwartiermaker ingehuurd gaat worden. 
 

B. Concretiseren lokale bouwstenen 
 

- Iedere gemeente in Rijnmond een nulmeting doet aan de hand van het schema in de 
bijlage. Deze nulmeting geeft inzicht in de lokale transformatie en is de opmaat naar 
een gezamenlijke ontwikkelopgave. Die ontwikkelopgave sluit aan bij de regionale 
inkoopstrategie en de kadernota van de GR JR. 

Aan  : AB platform jeugd 
Datum vergadering : 02-07-2021  

Van  
Door toedoen van: 

: Wouter Struijk 
: Ellen Wennink 

Behandelend ambtenaar : Anja Jongerius, Laura Prince, Ellen Wennink 

Onderwerp : Procesvoorstellen programmateam regiovisie  

Bijlage(n)  : 1) Procesvoorstel inrichting programmateam (met bijlagen) 
: 2) Procesvoorstel lokale bouwstenen regiovisie (met bijlagen) 
  3) Procesvoorstel client participatie 
  4) Procesvoorstel verbinding onderwijs jeugdhulp 

- Het programmateam heeft een werkagenda, die voortkomt uit de jaarlijkse regioagenda. 
- De bestaande overlegstructuur voor transformatievraagstukken wordt aangepast. Dit in 

lijn met de nieuwe governance van de GR JR. 

http://www.jeugdhulprijnmond.nl/
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- Het programmateam de uit de lokale ontwikkelopgave voortkomende acties regisseert 
tot en met december 2022 (met optie op verlenging tot en met 2025).  
Er is ruimte voor verschillen in tempo en werkwijze tussen gemeenten voor zover dit 
bijdraagt aan realisatie van de gestelde doelen. 

 
C. Samenwerken met onderwijs en jeugdhulp 

 
- Het opsplitsen van de gezamenlijke ontwikkelopgave (zie bijlage), zodat er op lokaal, en 

(sub)regionaal niveau gewerkt kan worden aan de 7 thema’s uit het adviesrapport. 
 

D. Stimuleren cliëntparticipatie 
 

- Uitwerking van de adviezen uit het plan van aanpak voor cliëntparticipatie door JSO (zie 
bijlage). Dat is inclusief de bijbehorende begroting. 

- Inzetten van de praatplaat als instrument om in gesprek te gaan over de regiovisie (zie 
bijlage). 

 
De bijlagen bij alle procesvoorstellen zijn: 
 

- Een raadsinformatiebrief (met de vastgestelde regiovisie en concept regioagenda 2021) 
- Een schema voor de nulmeting lokale bouwstenen 
- Een voorzet voor verdeling vraagstukken die onderwijs en jeugdhulp raken 

(op lokaal en (sub)regionaal niveau) 
- Een plan van aanpak voor cliëntparticipatie (met praatplaat) 

 
Dit besluit is geen hamerstuk. 
 
3. Toelichting  
Het programmateam is een initiatief van de 15 gemeenten in Rijnmond om de transformatie in 
de jeugdhulp aan te jagen. Dit team maakt voor grote projecten een procesvoorstel om 
planmatig te kunnen werken en vervolgens ook behaalde resultaten te kunnen verantwoorden. 
Dat niet alleen aan het AOJ, maar ook aan het AB platform jeugd en alle maatschappelijke 
partners. Dit binnen het kader van de regioagenda en in samenwerking met de 
uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR), die 
de besluitvorming over inkoopvraagstukken al sinds 2015 ondersteunt.   
 
Bespreekpunten 
De bespreekpunten hebben betrekking op aanpassingen in de overlegstructuur, bezetting van 
het programmateam en financiële consequenties van de procesvoorstellen. 
De procesvoorstellen zijn vooraf besproken met de Stuurgroep transformatie en het AOJ. Hun 
advies is in de versie die nu voorligt meegenomen. Met name het voorstel om de 
overlegstructuur aan te passen aan de nieuwe werkwijze van het programmateam is nog een 
discussiepunt. Dit raakt aan het goverancevraagstuk van de GR JR en zal in dit kader verder 
geconcretiseerd worden. In de startnotitie is ervan uitgegaan dat de gemeenten 4 fte leveren 
voor het programmateam (waarvan 2 vanuit het AOJ). De uitvoeringsorganisatie is gevraagd 2 
fte te leveren. Het lukt in dit stadium niet deze mankracht bij elkaar te krijgen, omdat de leden 
van het programmateam ook hun lokale taken blijven doen. Dit is een risico voor het realiseren 
van de regiovisie, met name wat betreft regie op het ontwikkelproces. Vandaar het voorstel om 
in 2021 en 2022 een tijdelijke kwartiermaker in te huren. Dit betekent dat de ambtelijke inzet 
zich richt op communicatie, transformatie en afstemming met inkoop. Zodra er een 
communicatieadviseur is gevonden, zal er ook werk gemaakt worden van een 
communicatieplan. Voor nu worden de raden  per brief op hoofdlijnen geïnformeerd over de 
stand van zaken. Het is de bedoeling dat alle gemeenten de regiovisie aanmelden bij 
www.overheid.nl voor publicatie. 
In dit stadium hebben maar 2 van de 4 voorstellen financiële gevolgen (zie ook paragraaf 4), 
maar op termijn kan dit wijzigen.  
 

http://www.overheid.nl/
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Vandaar dat het programmateam voor 2022 komt met een voorstel voor besteding van de 
transformatiemiddelen, die in de begroting van de GR JR gereserveerd zijn. Voor alle 
procesvoorstellen geldt dat het programmateam aan de opdracht werkt tot en met december 
2022 (met mogelijke uitloop naar 2025). Er wordt jaarlijks een regioagenda gemaakt.  
 
4. Consequenties 
 
Financiële consequenties: 
Op dit moment kent alleen de aangescherpte opdracht voor het programmateam en het plan 
van aanpak voor cliëntparticipatie financiële consequenties. Wat betreft het programmateam 
gaat het om €300.000 en wat betreft cliëntparticipatie om €33.000. Het is de bedoeling om dit te 
bekostigen vanuit de begroting van de GR JR.  
 
Personele consequenties: 
Nu het programmateam aan de slag gaat, zal de benodigde ambtelijke inzet verrekend worden 
conform het voorstel in de aangescherpte opdracht. In dit voorstel is ook rekening gehouden 
met de inzet van de uitvoeringsorganisatie van de GR JR.  
 
Juridische consequenties: 
De procesvoorstellen kennen geen juridische consequenties. De betrokken ambtenaren blijven 
in dienst van hun eigen gemeente.  
 
5. Vervolgprocedure 
 
Communicatie: 
Het programmateam gaat aan de slag met:  
 

1. Vaststellen regiovisie en monitoren realisatie bouwstenen 
2. Aanjagen transformatie in de jeugdhulp en zonodig gezamenlijk beleid maken 
3. Verbeteren communicatie over successen in Rijnmond 
4. Stimuleren leren van elkaar binnen en buiten Rijnmond 

  
 
Planning: 
Per procesvoorstel bewaakt het programmateam namens de Stuurgroep transformatie de 
projectplanning en besluitvorming. Alle procesvoorstellen zijn daarmee onderdeel van de 
regioagenda. De stuurgroep adviseert (on)gevraagd het AB platform jeugd over de voortgang. 
 
 


