Voorstel voor burgemeester en wethouders
Datum 13 november 2018
Onderwerp

Transformatieplan Jeugdhulpregio Drenthe 2018-2020
Wij willen

Met het Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Drenthe 2018-2020 willen we een impuls geven aan
de transformatie in Drenthe. Door uitvoering van de thema’s in het Transformatieplan zal de
jeugdhulp aan de Drentse kinderen worden verbeterd.
Tevens willen we met het transformatieplan budget ontvangen uit het Transformatiefonds om de
opgestelde plannen te kunnen bekostigen.
Wij besluiten
1. Kennis te nemen van het Transformatieplan Jeugdhulpregio Drenthe 2018-2019;
2. In te stemmen met penvoederschap transformatiebudget van de gemeente
Hoogeveen namens de Jeugdhulpregio Drenthe.
Want
1.1
Hiermee sluiten we aan bij het landelijk Actieprogramma Zorg voor de Jeugd
In het transformatieplan zijn drie thema’s benoemd. Het thema “Drentse Jeugdacademie”
sluit aan bij het overdrachtsdocument Statement Zorg voor de Jeugd dat door de
bestuurders Jeugd in het ABO van 4 juli 2018 is geaccordeerd.
Het thema “Afstemming verwijzingen Gecertificeerde Instellingen en gemeenten” wil de
samenwerking en de inzet van de juiste jeugdhulp bevorderen.
Het thema “Ontwikkeling kleinschalige woonvoorzieningen” sluit aan bij de bevindingen
uit o.a. PRACHT dat er “witte vlekken” in het jeugdzorgaanbod zijn waardoor niet altijd
passende jeugdhulp binnen de regio kan worden geboden.
Bovengenoemde thema’s sluiten aan bij de Actielijnen in het landelijk Actieprogramma
Zorg voor de Jeugd.
1.2
Het transformatieplan is in samenspraak met zorgaanbieders tot stand gekomen
Daarnaast is tijdens een bijeenkomst op 17 september 2018 met zorgaanbieders,
cliëntenbelangenorganisaties, gecertificeerde instellingen en andere genodigden het
concept Transformatieplan ‘Zorg voor de jeugd’ gepresenteerd en besproken. Tijdens
deze bijeenkomst hebben wij een grote betrokkenheid van de deelnemers ervaren. Er
zijn veel reacties gekomen op het plan. Een deel daarvan heeft een plek gekregen in het
transformatieplan. Een totaaloverzicht van de reacties is in bijlage 1 van het
transformatieplan opgenomen.
1.3
Het transformatieplan laat ook ruimte voor andere initiatieven
Het transformatieplan is niet allesomvattend. Het is belangrijk om de transformatie
blijvend aan de dagelijkse praktijk te toetsen, bij te stellen en aan de werkelijkheid aan
te passen. Daarom laat het transformatieplan ruimte om ook andere initiatieven op te
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pakken, zoals de verbinding tussen zorg en onderwijs. De opbrengst van de bijeenkomst
op 17 september 2018 biedt daar mooie handvatten voor.
1.4
Het plan is een onderdeel van de transformatie van de jeugdhulp in Drenthe
Vanuit de gemeenten is er behoefte om aansluitend op het jeugdzorgstatement te komen
tot concrete afspraken met zorgaanbieders vanuit een gezamenlijk gevoelde urgentie en
verantwoordelijkheid van gemeenten en zorgaanbieders om de jeugdhulp betaalbaar en
beschikbaar te houden. Dit moet zijn beslag krijgen in een Bestuurlijk Transformatie
Akkoord Jeugdhulp Drenthe waarin deze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt
vertaald naar inspanningsverplichtingen voor zowel gemeenten als zorgaanbieders.
Het traject naar een Bestuurlijk Transformatie Akkoord is een concretisering van het
jeugdzorgstatement en ondersteunend aan het transformatieplan.
De drie onderdelen vormen een samenhangend geheel om als zorgaanbieders en
gemeenten de transformatie van de jeugdhulp in Drenthe verder vorm te geven.
2.1
De gemeente Hoogeveen is coördinerende gemeente van de JHRD
Uitgangspunt bij de uitkering van het transformatiebudget is dat de grootste gemeente in
de jeugdzorgregio (Emmen) in de periode van 2018-2020 jaarlijks het
transformatiebudget krijgt uitgekeerd, ten behoeve van het regionale transformatieplan.
Indien de jeugdzorgregio hiervan wil afwijken, dan is dat mogelijk.
Gezien de rol van Hoogeveen als coördinerende gemeente voor de Jeugdhulpregio
Drenthe (JHRD) is voorgesteld Hoogeveen aan te wijzen als penvoerder van het
transformatiebudget voor de Jeugdhulpregio Drenthe.
Voor een rechtmatige afwikkeling van het penvoerderschap is het van belang dat de 12
Drentse colleges door middel van een besluit hiermee instemmen.
Een aanvraag voor het Transformatiefonds moet aan bepaalde spelregels voldoen. Zo
moet de basis op orde zijn en zal het transformatieplan ook inhoudelijk beoordeeld
worden. In het plan besteden we aandacht aan wat Drenthe al gerealiseerd heeft om de
basis op orde te krijgen en welke aandachtspunten nog opgepakt zullen worden.
Voor de verdere inhoudelijke uitwerking van het plan wordt gedacht aan een
programmastructuur met een programmateam en een programmamanager vanuit de
Jeugdhulpregio Drenthe. Verantwoording, via kwartaal rapportages, zowel bestuurlijk als
ambtelijk, wordt op deze wijze gerealiseerd. Penvoeder namens de jeugdhulpregio is de
gemeente Hoogeveen.
Dit programma is een tijdelijke sturingsstructuur, gericht op het realiseren van door ons
beschreven transformatiedoelen. Door te kiezen voor deze structuur kan ook de
verbinding worden gemaakt met het Jeugdzorgstatement Drenthe en bij het proces om
te komen tot een Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugdhulp Drenthe. De verdere
uitwerking volgt nog. Daarbij zal ook aandacht zijn voor ambtelijk en bestuurlijk
eigenaarschap.
Maar
Een voorwaarde voor de uitvoering van het transformatieplan is de toekenning van de
bijdrage uit het Transformatiefonds. Daar is inmiddels een positief bericht over
ontvangen.
Achtergrond
Er ligt een grote gezamenlijke uitdaging voor gemeenten, aanbieders, ministeries en
andere ketenpartners om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering verder
te verbeteren. De evaluatie van de Jeugdwet en de bevindingen van de TAJ hebben dit
laten zien. In april 2018 is het landelijke Actieprogramma Zorg voor de Jeugd
gepresenteerd. Dit actieprogramma is het resultaat gesprekken en ronde-tafels, landelijk
en regionaal, met gemeenten, instellingen en cliënten en een 24-uursbijeenkomst op 22
maart 2018.
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Doel van het actieprogramma is: “Ons gezamenlijke 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
gaan we kinderen, jongeren en gezinnen beter ondersteunen tijdens de levensloop van
het kind (thuis, uitwonend, op school en bij 18 jaar) én gaan we investeren in het
vakmanschap van jeugdprofessionals.”
In het actieprogramma worden 6 actielijnen benoemd:
1.
Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
2.
Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
3.
Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
4.
Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
5.
Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
6.
Investeren in vakmanschap
Het ABO heeft op 4 juli opdracht gegeven aan de ambtelijke werkgroep Actieprogramma
om te komen met een voorstel regionaal Transformatieplan 2018-2020.
Het ABO heeft op 26 september 2018:
Ingestemd met het Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Drenthe 2018-2020.
Ingestemd met de gemeente Hoogeveen als penvoerder budget
Transformatiefonds.
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, is gezamenlijk
door gemeenten en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Om voor een bijdrage uit
het Transformatiefonds in aanmerking te komen dienden de Jeugdhulpregio’s vóór 1
oktober 2018 een Transformatieplan in te dienen.
In verband met de deadline hebben we het transformatieplan inmiddels ingediend.
Wanneer het transformatieplan wordt goedgekeurd door de beoordelingscommissie
Transformatiefonds zal het plan gepubliceerd worden via de VNG en het ministerie van
VWS. Dat is ook het moment om in Drenthe aandacht voor het Transformatieplan te
vragen. Een communicatieplan zal nog worden opgesteld.
Tijdens de bijeenkomst op 17 september 2018 is door aanbieders verzocht om al eerder
kennis te mogen nemen van het transformatieplan. Hierdoor wordt de betrokkenheid van
aanbieders bij het transformatieplan vergroot. Na instemming van het ABO zal het
transformatieplan worden gestuurd aan de aanbieders en andere belangstellenden.
Via kwartaalrapportages vindt een terugkoppeling aan het ABO plaats van de voortgang.
De financiële gevolgen zijn
Voor de periode 2018 tot en met 2020 is jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget
beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om een bedrag van € 108 miljoen, waarvan € 54
miljoen door gemeenten ter beschikking is gesteld en € 54 miljoen door het Rijk ter
beschikking is gesteld.
De jeugdhulpregio Drenthe kan over de periode 2018-2020 € 992.575,- per jaar
ontvangen.
De gemeente, die penvoerder is van het transformatiebudget, vertegenwoordigt de
Jeugdhulpregio Drenthe naar buiten toe, bereidt de interne besluitvorming voor en
verzorgt de documentatie. Besteding van de gelden vindt plaats in overleg en met
instemming van het ABO.
Alternatieven
Dit voorstel is akkoord bevonden in het ABO van 26 september 2018.
Bijlagen
Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Drenthe 2018-2020
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