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Transformatieplan jeugd hu lp M idden-Lim burg West

Voorstel

1. Bijgevoegd Transformatieplan Regio Midden-Limburg West 2018-2020 vast te stellen;
2. Inning en beheer van het transformatiebudget bij de gemeente Weert te beleggen;
3. Het mogelijke restbudget na afloop van 2020 te verdelen op basis van de verdeelsleutel
die het Rijk hanteert bij de toekenning van het transformatiebudget.
4. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

Inleiding
Drie jaar na invoering van de Jeugdwet heeft er een landelijke evaluatie plaatsgevonden.
Deze evaluatie laat zien dat met de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten een
goede ontwikkeling ingezet is. De evaluatie laat tevens zien dat nog niet alle doelstellingen
van het nieuwe jeugdhulpstelsel volledig behaald zijn. De ministeries van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en lustitie en Veiligheid (l&V), branche
verenigingen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben naar aanleiding
hiervan een actieprogramma opgezet met als doel de transformatie van het
jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven. Dit actieprogramma gaat vergezeld van een
'Transformatiefonds'dat door de VNG en het Rijk tezamen georganiseerd is. Gemeenten
komen in aanmerking voor een bijdrage uit dit fonds door een meerjarig transformatieplan
op te stef len, voor ten minste de periode 2018 tot en met 2020. Daarnaast dient voldaan
te worden aan enkele beoordelings- en toetsingscriteria. Dit voorstel gaat over het plan
van de gemeenten Mídden-Limburg West.

Beoogd effect/doel
Door middel van transformatieplannen en de inzet van extra budget de transformatie van
de jeugdhulp een extra impuls geven.
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Argumenten

1.1 De regio Midden-Limburg West voldoet aan de beoordelings- en toetsingscriteria.
Jeugdzorgregio's komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds door een
Transformatieplan in te dienen dat bijdraagt aan de doelstellingen van het
'Actieprogramma Zorg voor de Jeugd'. In het Actieprogramma zijn zes actielijnen
opgenomen. Deze actielijnen zijn in het regionale transformatieplan uitgewerkt. Het gaat
om bestaande beleidsacties en enkele nieuwe uitvoeringsaccenten en is afgestemd met
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Naast het transformatieplan, dient de regio ook
te voldoen aan een aantal andere criteria zoals het hebben van afspraken over
wachtlijsten en wachttijden, een bovenregionaal expertiseteam en het hebben van
meerjarige inkoopafspraken. De regio voldoet aan alle criteria.

1.2 Het transformatieplan richt zich daadwerkelijk op verbetering van de ondersteuning
van gezinnen in Midden-Limburg.
Ten behoeve van het transformatieplan voor onze regio is gekeken waar nog verbetering
van ondersteuning aan gezinnen of versnelling van de transformatie mogelijk is. Het plan
(zie bijlage) bestaat uit een overzicht van alle inspanningen in onze regio die passen
binnen het landelijke actieprogramma en er zijn een aantal acties uitgelicht die uitgewerkt
zijn in een korte projectopzet. Deze projectplannen zijn nodig om in aanmerking te
kunnen komen voor het budget (beoordelingscriterium).
We gaan onder meer inzetten op structurele deskundigheidsbevordering van het CJG via
het vormen van vakgroepen. Ook gaat het CIG onderzoeken of door inzet van de
methodiek van 'Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)' nog beter aangesloten kan worden bij
jongeren. Daarnaast zullen onderwijs-zorgarrangementen verkend worden en wordt er
samen met de regio Midden-Limburg Oost een pilot gestart gericht op het versnellen van
de transformatie bij de Gecertificeerde Instellingen (gedwongen kader). Ook zijn er een
aantal lopende projecten zoals Buurtgezinnen en versterken samenwerking huisartsen met
het CJG opgenomen.

2.1 Het transforrmatiebudget wordt via een decentralisatieuitkering aan de grootste
regiogemeente uitgekeerd, tenzij anders besloten door de gemeenten.
Het budget wordt aan gemeente Weert overgemaakt, Leudal en Nederweert zijn hiermee
akkoord. Landelijk is voor de periode 2018 tot en met 2020 jaarlijks € 36 miljoen aan
transformatiebudget beschikbaar gesteld (waarvan gemeenten en rijk allebei de helft
financieren). Voor de regio Midden-Limburg West is een bedrag gereserveerd van
€ 193.355,- perjaar (2018,2019 en 2O2O). De hoogte van dit budget is vastgesteld naar
rato van het totaal aantal kinderen tot 23 jaar op 1 januari 2018.
Mocht na afloop van de planperiode nog budget niet besteed zijn, wordt voorgesteld dit
restbudget over de drie gemeenten te verdelen op basis van de verdeelsleutel die het Rijk
hanteert.

3.1 Aan de gemeenteraden dient verantwoording afgelegd te worden over inzet van het
budget
Het budget wordt beschikbaar gesteld nadat het landelijke ondersteuningsteam
Zorglandschap heeft ingestemd met het transformatieplan. Inzet van het budget hoeft niet
verantwoord te worden aan de rijksoverheid, uitsluitend aan de gemeenteraad. Middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de plannen van de
regio Midden-Limburg West. Verantwoording van de middelen zal plaatsvinden middels de
begrotingscyclus en deel uit maken van de jaarrapportage sociaal domein.
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Kanttekeningen en risico's
2.1 De hoogte van het te ontvangen transformatiebudget is nog niet definitief
Voor iedere jeugdzorgregio is budget beschikbaar. Indien niet alle 42 jeugdzorgregio's een
aanvraag indienen, wordt het resterend budget verdeeld over de regio's waarvan de
aanvraag is gehonoreerd.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Randvoorwaardelijk voor de uitvoering van het plan is de daadwerkelijke toekenning van
het transformatiebudget, het beschikbare budget is daarbij taakstellend. Als het
transformatieplan voldoet, ontvangen de gemeenten het beschikbare budget. pas na
beoordeling van alle regionale plannen zal duidelijk zijn welk budget de regio Midden-
Limburg West ontvangt. De verwachting is dat dit minimaal € 193.355,- per jaar is. Op
zijn vroegst vindt publicatie hierover in de decembercirculaire 2018 plaats. Het
transformatiebudget wordt ingezet voor transformatie jeugdhulp voor de drie gemeenten
(Weert, Leudal en Nederweert) voor de jaren 2OI9,2O2O en 202I. Omdat de periode van
inzet daarmee (noodgedwongen) achterloopt bij de vermoedelijke ontvangst (2018, 2019
en 2020) wordt in de slotwijziging 2018 voorgesteld om de bijdrage voor 2018 over te
hevelen naar 2019.

Com municatie/ participatie
Verantwoording van de middelen zal plaatsvinden middels de planning- en controlcyclus
en deel uitmaken van de jaarrapportage sociaal domein.

Overleg gevoerd met

Intern:

G'Poell (OCSW/Projectleider jeugdhulp), P. Vos (Financiën/ Financieel adviseur), F. van
Beeck (OCSW Teamleider zorg & participatie)

Extern

Beleidsteam Midden-Limburg West, CJG

Bijlagen:
1. Transformatieplan regio Midden-Limburg West 2018-2020
2. Raadsinformatiebrief
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