
1. Inleiding
Op het AB van 2 juli 2021 is de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. In deze begroting is een
budget van 2 miljoen opgenomen voor transformatie en innovatie van jeugdhulp in Rijnmond. Dit
bedrag is structureel opgenomen in de begroting vanaf 2022. In dit voorstel zijn de kaders
opgenomen voor de inzet van het budget voor transformatie en innovatie in 2022.
Vanwege de nieuwe aanbesteding vanaf 2023 wordt 2022 gezien als een overgangsjaar, waarin
we ons focussen op het voorzetten en borgen van eerder ingezette projecten door
zorgaanbieders en gemeenten. Dit voorstel is afgestemd met het programmateam van de
regiovisie en de stuurgroep transformatie.
Medio 2022 wordt een voorstel ingediend voor de inzet van de middelen vanaf 2023.

Gevraagd besluit
Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Het vaststellen van de kaders en daarmee ook de subsidieregeling voor de inzet van de
middelen voor transformatie en innovatie in 2022;

- De inzet van het programmateam in 2022 te bekostigen uit de middelen voor
transformatie en innovatie. Het gaat om een bedrag van € 400.000.

Toelichting
Bij het toekennen van de middelen voor transformatie en innovatie aan zorgaanbieders, die in
hun aanvraag aangeven met welke gemeente(n) zij hierin samenwerken, hanteren we de
volgende kaders:

 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 aan de stuurgroep Transformatie;

 de bouwstenen van de regiovisie jeugdhulp vormen het uitgangspunt van een aanvraag
waarin wordt uitgewerkt hoe welke bijdrage eraan 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.
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Van 2020 naar 2021 zijn al eerder middelen overgeheveld. Gemeenten kunnen middelen met
een specifiek doel overhevelen naar een volgend jaar. Dit wordt opgenomen in de eigen P & C
producten.

Een verlening wordt geweigerd indien:

 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;

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

 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 E-
aanbieders in 2021 ingediende plan ter wegwerken van de wachttijden/wachtlijsten;

 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.

Bij de bespreking van het formatieplan van het programmateam op het platform jeugd van 2 juli
is vastgesteld dat het programmateam de ambtelijke voorbereiding verzorgt, samen met de
uitvoeringsorganisatie, voor de inzet van de middelen van transformatie en innovatie. Tevens is
afgesproken dat de inzet van het programmateam wordt betaald uit de middelen voor
transformatie en innovatie. Het platform jeugd heeft op 2 juli jl. het formatieplan vastgesteld van
het programmateam. Vanwege de verwachte extra maatregelen als gevolg van de landelijke
hervormingsagenda gaan we voorlopig uit van € 400.000.

Consequenties
N.v.t.

Financiële consequenties:
Er is dekking vanuit de begroting 2022 voor de inzet van de middelen transformatie en
innovatie. In de subsidieregeling wordt uitgewerkt hoe wordt omgegaan met meer aanvragen
dan beschikbaar budget.

Personele consequenties:
Het programmateam is verantwoordelijk voor inhoudelijke beoordeling van aanvragen. De UO
voor opstellen en uitvoeren van subsidieregeling. Dit kan binnen de bestaande formatie worden
uitgevoerd.

Juridische consequenties:
N.v.t.

Vervolgprocedure
Dit kader wordt door de uitvoeringsorganisatie nader uitgewerkt in een subsidieregeling en ook
uitgevoerd. Het programmateam beoordeelt inhoudelijk de aanvragen.
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Communicatie:
De subsidieregeling wordt conform de daarvoor geldende afspraken gecommuniceerd.

Planning:
10-23 oktober: Opstellen agendapost en subsidieregeling, oplevering eindrapportage

transformatieprojecten
27 oktober: Bijeenkomst met AB leden over opbrengsten transformatieprojecten tot nu toe
28 oktober: Bespreken in stuurgroep transformatie
29-31 oktober: Verwerken input n.a.v. bijeenkomst, zicht op voorzetten projecten vanuit 2021,

stukken in routing naar AOJ, DB en AB
24 november: Besluitvorming in DB
17 december: Besluitvorming in AB.
Januari 2022: Beoordeling van de subsidieaanvragen.


