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Besluit van het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
Rijnmond (GRJR) houdende regels omtrent transformatieactiviteiten (Subsidieregeling
Transformatiesubsidie 2022).

Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, overwegende dat het
gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de transformatieopgaven van de
Jeugdhulpregio Rijnmond, daarvoor middelen voor transformatie en innovatie aan zorgaanbieders
en/of gemeenten wil toekennen, gelet het volgende kader:

- de transformatiesubsidie voor 2022 is met name bedoeld om te borgen wat in de twee eerdere
transformatiesubsidiejaren in gang is gezet;

- eerder ingezette projecten worden gecontinueerd op basis van positieve aanbevelingen van
het programmateam regiovisie aan de stuurgroep Transformatie;

- de bouwstenen van de regiovisie jeugdhulp vormen het uitgangspunt van een aanvraag
waarin wordt uitgewerkt  welke bijdrage aan realisatie van de bouwstenen geleverd wordt;

- de projecten versterken een ketenbrede aanpak en integraliteit in het zorglandschap van de
regio Rijnmond;

- nieuwe transformatieprojecten die in het project Aanpak Wachttijden zijn voorgesteld en dus
nog niet eerder waren toegekend (dus geen onderdeel waren van de eerdere 28
transformatieprojecten). Deze nieuwe projecten worden integraal beoordeeld, tegelijkertijd met
de aanvragen tot borging/verlenging van de huidige transformatieprojecten.

De juridische grondslag van deze subsidieregeling betreft:
- de subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR2014);
- algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2018

(en 2019);
- de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

De beleidsdoelen die worden nagestreefd zijn verwoord in de regiovisie van Jeugdhulp Rijnmond - wat
in mei 2021 door de 15 deelnemende gemeenten is vastgesteld op verzoek van het AB van de
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Regiovisie Nabij en Passend: de door de regio opgestelde visie met de volgende leidende
principes:
1. Kinderen hebben een (t)huis en kunnen naar school;
2. Ouders en opvoeders zijn blijvend, hulpverlening sluit aan bij wat zij nodig hebben.
3. We doen wat helpt;
4. We luisteren naar de vraag van het kind en spreken de taal van het kind;
5. We streven altijd naar passende hulp: gewoon is goed genoeg.

b. Transformatieproject: een project wat een bijdrage levert aan de realisatie van de bouwstenen
in de regiovisie door middel van een integrale, ketenbrede aanpak. Dit betekent dat helder is
welke gemeente(n) en aanbieders samenwerken in het project.

c. Transformatieopgave: betreffen het realiseren van de regiovisie met daarin de 19 bouwstenen
die gebaseerd zijn op de volgend drie ontwikkellijnen: 1. versterken van de lokale
infrastructuur. 2. het aansluiten van de regionale infrastructuur en 3. samen leren.

d. Transformatiedoelen: betreft doelen die nog worden uitgewerkt in samenhang met de
landelijke hervormingsagenda.

e. Project Aanpak Wachttijden: een project dat in 2021 door de GRJR is opgestart met als doel
om de wachttijden die in de specialistische jeugdhulp zijn ontstaan op te lossen.
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Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
1. De subsidie geldt voor activiteiten die in 2022 worden uitgevoerd en uiterlijk op 31 december 2022

worden afgerond.
2. Subsidie kan worden verstrekt voor:

a. projecten die reeds in de periode 2019 – 2021 subsidie hebben ontvangen als
transformatieproject;

b. nieuwe transformatieprojecten die nodig zijn in het kader van de Aanpak Wachttijden zoals
deze in 2021 is gestart;

c. activiteiten die zijn gericht op het borgen wat geleerd is tijdens eerdere transformatieprojecten
zoals genoemd in artikel 1 aanhef en onder b, die opvolging geven aan de adviezen die zijn
opgesteld op basis van de resultaten van de transformatieprojecten of die bijdragen aan het
zo spoedig mogelijk wegwerken van wachttijden/wachtlijsten conform het plan aangedragen
door de gezamenlijke aanbieders in perceel E van de regionaal ingekochte specialistische
jeugdhulp.

Artikel 3 Weigeringsgronden
De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

a. het projecten betreft ter ondersteuning van lokale taken (lokale jeugdhulp, IVH etc.) van
gemeenten. De meeste gemeenten kennen een lokale regeling voor innovatie en
transformatie;

b. het aanvragen betreft ten gunste van het nakomen van bestaande contractafspraken of het
verbeteren van de reguliere bedrijfsvoering;

c. de aanvraag niet gebaseerd is op een continuering van een eerdere aanvraag waarop een
transformatiesubsidie uit de eerdere ronde is ontvangen of op het door de aanbieders in
perceel E van de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp in 2021 ingediende plan ter
wegwerking van de wachttijden/wachtlijsten;

d. er met de voorgestelde activiteiten of projecten geen relatie is met eerder uitgevoerde
transformatieprojecten, geen borging van het geleerde en/of geen opvolging is van adviezen
opgesteld op basis van de resultaten van de eerdere transformatieprojecten.

Artikel 4 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan (jeugd)zorgaanbieders waar de
GRJR een contract- of subsidierelatie mee heeft. Dit ten behoeve van de jeugdige en diens
gezins(vervangend)systeem, die volgens het woonplaatsbeginsel ingezetene is van een van de
deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie en verdeling
1. De hoogte van de subsidieverlening bedraagt maximaal € 400.000.
2. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling geldt voor 2022 een subsidieplafond

van € 1,6 miljoen. Indien de hoogte van de aanvragen bij elkaar opgeteld zodanig is dat het
subsidieplafond wordt overschreden, dan besluit het Dagelijks Bestuur over de wijze waarop
het geld over de aanvragen verdeeld wordt.

3. De aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
a. de aanvraag sluit aan bij de regiovisie ‘Nabij en Passend’;
b. de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd worden naar verwachting

opgenomen in de aanbesteding ten behoeve van contracten 2023 en verder, die nu in
voorbereiding is;

c. de te behalen doelen zijn concreet en realistisch;
d. de aanvraag is een gezamenlijk voorstel van een of meer aanbieders met een of meer

gemeenten;
e. de doelgroep jeugdigen wordt actief betrokken bij uitvoering en evaluatie van de

gesubsidieerde activiteiten.
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Artikel 6 Aanvraagtermijn, aanvraag en beslistermijn
1. Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door ons te zijn

ontvangen tussen 18 en 31 december van 2021. De laatste indiendatum waarop aanvraag om
een transformatiesubsidie gedaan kan worden is dus 31 december 2021.

2. De aanvraag gaat vergezeld van:
a. een aanbiedingsbrief;
b. een ingevuld aanvraagformulier;
c. een projectplan dat onderdelen bevat van de in artikel 2 aangegeven activiteiten;
d. een sluitende begroting, behorende bij het projectplan.

3. De secretaris directeur van de GRJR beslist in samenspraak met de stuurgroep transformatie
binnen acht weken na het sluiten van de aanvraagtermijn.

Artikel 7 Verzoek om vaststelling
De subsidieontvanger doet uiterlijk op 1 april 2023 een verzoek tot vaststelling. In de
verleningsbeschikking wordt beschreven aan welke eisen een verzoek tot vaststelling moet voldoen
en welke stukken daarbij dienen te worden opgeleverd.

Artikel 8 Verplichtingen
1. De subsidieontvanger werkt mee aan kwartaalevaluatiebijeenkomsten, maakt schriftelijke

kwartaalevaluaties en levert die op aan de verantwoordelijke binnen de GRJR voor de
uitvoering van deze regeling.

2. De subsidieontvanger werkt mee aan een eindevaluatiebijeenkomst maakt een schriftelijke
eindevaluatie en levert die op aan de verantwoordelijke binnen de GRJR voor de uitvoering
van deze regeling.

Artikel 9  Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op 18 december 2021;
2. Deze regeling vervalt op 31 december 2023;
3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Transformatiesubsidie 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 17 december 2021.


