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In het landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd zijn zes actielijnen
omschreven die moeten bijdragen aan het merkbaar en meetbaar steeds beter
maken van de jeugdhulp en jeugdreclassering voor kinderen, jongeren en
gezinnen zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.
Om de inzet op deze actielijnen extra impuls te geven hebben gemeenten en het
Rijk samen een transformatiefonds opgericht. Het fonds wordt ingezet op het
niveau van jeugdzorgregio’s. Voor de regio Zuid Kennemerland is in 2018, 2019 en
2020 jaarlijks € 471.498 beschikbaar.
In het bijgevoegde transformatieplan is op hoofdlijnen aangegeven hoe de regio
Zuid Kennemerland deze middelen wil inzetten. Dit plan moest ingediend worden
om aanspraak op de middelen te maken. De bijdrage is op 29 november
toegekend. Dit is in de decembercirculaire gepubliceerd.

Behandelvoorstel voor
commissie

Niet van toepassing

Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 22 januari 2019

Niet van toepassing
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Het college besluit de bijdragen die beschikbaar komen in 2019, 2020 en 2021
in te zetten voor de uitvoering van het Transformatieplan Zuid Kennemerland:
Aanvraag middelen transformatiefonds 2018 tot en met 2021’.
2. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Samenleving.
de secretaris,

de burgemeester,
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1. Inleiding
Op 30 januari 2018 is de eerste (tussen)evaluatie van de Jeugdwet overhandigd aan de ministeries
van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Jeugd en Veiligheid en aan de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. De evaluatie vormde de basis voor het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Hierin zijn
zes actielijnen omschreven die moeten bijdragen aan het merkbaar en meetbaar steeds beter maken
van jeugdhulp en jeugdreclassering voor kinderen, jongeren en gezinnen zodat ze op tijd passende
hulp ontvangen.
 Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
 Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
 Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
 Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
 Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
 Actielijn 6. Investeren in vakmanschap
Om de inzet op deze actielijnen extra impuls te geven hebben gemeenten en het Rijk samen een
transformatiefonds opgericht. In deze lijn heeft de gemeente Haarlem eerder een impuls gegeven
met de versnellers uit de middelen van het Sociaal Domein.
Het fonds wordt ingezet op het niveau van jeugdzorgregio’s. Voor de regio Zuid Kennemerland is in
2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 471.498 beschikbaar. De middelen worden uitgekeerd aan de centrum
gemeenten.
In het bijgevoegde transformatieplan is aangegeven hoe de regio Zuid Kennemerland deze middelen
wil inzetten. Op veel van de in dit plan genoemde onderdelen wordt samengewerkt met de regio’s
IJmond en Haarlemmermeer. De bijdrage is op basis van dit plan op 29 november 2018 toegekend.
Dit is in de decembercirculaire gepubliceerd.
2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de bijdragen die beschikbaar komen in 2019, 2020 en 2021 in te zetten voor
de uitvoering van het ‘Transformatieprogramma Zuid Kennemerland: Aanvraag middelen
transformatiefonds 2018 tot en met 2021’.
2. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
3. Beoogd resultaat
Het uitvoeren van het Transformatieplan Zuid Kennemerland ondersteunt de transformatie van de
zorg voor jeugd in de regio. Het levert een bijdrage aan het aanpassen van de werkwijze in de zorg
voor jeugd conform de doelen van de transformatie. Het gewenste resultaat wordt voor Haarlem
geconcretiseerd in de doelen van de integrale nota jeugd.

Kenmerk: 2018/880961

2/4

4. Argumenten
Versterken transformatie zorg voor jeugd
Het plan versterkt de inzet die al gepleegd wordt in de transformatie van de zorg voor jeugd. Sinds
2012 komen we met de (jeugdhulp)aanbieders, ouders en jongeren samen om richting te geven aan
en stappen te zetten in eerst de transitie en nu de transformatie. Hier zijn gezamenlijke initiatieven
uit voort gekomen die we met een impuls vanuit het transformatiefonds willen bekrachtigen, een
extra zetje willen geven. Ze krijgen (extra) aandacht en een (soms geringe) extra financiële impuls.
Het betreft:
 Samen tijdig bepalen en inzetten wat nodig is (Gedragen plannen, Jouw Ingebrachte Mentor
(JIM), samenwerking huisartsen, samenwerking jeugd en WMO, toekomstplan, complexe
scheidingen).
 Versterken samenwerking onderwijs en jeugdhulp (Impuls trajecten,
onderwijszorgarrangementen, ontschotting financiering zorg in onderwijstijd).
 Crisissituaties (voorkomen van crises, versterken van integrale samenwerking en inzet passende
vervolghulp, plaatsingsmogelijkheden in beeld)
Extra inzet op zo thuis mogelijk opgroeien
Het transformatieplan legt extra nadruk op ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’, een onderwerp inhoudelijk
van groot belang voor het welzijn van jeugdigen en ook financieel van belang gezien de hoge kosten
van 24-uurszorg in een jeugdinstelling.
Om meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien maken we samen met jeugdigen, ouders,
pleegouders en samenwerkingspartners een plan voor inzet in de komende drie jaar. Aspecten die
daarin aanbod komen zijn onder andere:
 Het voorkomen van uithuisplaatsingen
 Ondersteuning in de thuissituatie tijdens uithuisplaatsingen
 Verkorten verblijfsduur
 Werving van en ondersteuning van pleegouders
 Gezinshuizen en kleinschalige voorzieningen
Versterken regionale aanpak
Op meerdere onderdelen werken we samen met IJmond en Haarlemmermeer. Naast het uitwisselen
tussen de regio’s van kennis en opgedane ervaringen zal op een aantal thema’s ook gezamenlijk leren
gestimuleerd worden, zeker daar waar we met dezelfde jeugdhulp aanbieders samenwerken.
5. Risico’s en kanttekeningen
Niet van toepassing.
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6. Uitvoering
De inzet wordt binnen het kader van het Transformatieplan Zuid Kennemerland geconcretiseerd en
in 2019, 2020 en 2021 uitgevoerd.
7. Bijlagen
Bijlage 1 ‘Transformatieprogramma Zuid Kennemerland: Aanvraag middelen transformatiefonds
2018 tot en met 2021’
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