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1. aanvraag Transformatiefonds Regio Rivierenland

Toekenning Transformatiefonds Regio Rivierenland

Ondenrverp

Toekenning Transformatiefonds Regio Rivierenland

Kennisnemen van

de toekenning van € 537.530,- per jaar voor de jaren 2018 tot en met 2020, uit het landelijk

Transformatiefonds, aan Regio Rivierenland

Inleiding
Regio Rivierenland, heeft namens alle gemeenten, een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het

Transformatiefonds. Dit Transformatiefonds komt voort uit het actieprogramma'Zorg voor de jeugd'.

Het hoofddoel van dit actieprogramma is om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

merkbaar en meetbaar beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende

hulp ontvangen.

Er zijn zes concrete actielijnen opgesteld:

1. betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen;

2. meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;

3. alle kinderen de kans bieden zich optimaalte ontwikkelen;

4. kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden;

5. jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;

6. investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.

Voor de periode 2018 tot en met 2020 is, landelijK een bedrag van € 108 miljoen via het

Transformatiefonds beschikbaar gesteld om de verníeuwing en verbetering van de jeugdhulp te

ondersteunen. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moesten jeugdhulpregio's een driejarig

transformatieplan opstellen dat aansluit op de actielijnen van het programma 'Zorg voor de jeugd'. De

verbetermogelijkheden voor Regio Rivierenland zijn verder uitgewerkt in bijgevoegd plan / de aanvraag

(bijlage l) dat de basis heeft gevormd voor de bijdrage uit het Transformatiefonds. De aanvraag van

Regio Rivierenland sluit aan bij actielijnen 1,3,4,5 en 6.

ln onze aanpak kiezen we ervoor ons te richten op jongeren tussen de 16 en 23 iaar. Het gaat om

jongeren die op één of meer domeinen kwetsbaar zijn - onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en

wonen - en dreigen tussen wal en schip te vallen. We hebben als doel om een sluitende aanpak te

organiseren rondom kwetsbare jongeren. Allereerst door preventief toekomstplannen op te stellen

met jeugdigen en de gebiedsteams van gemeenten hierin te trainen. Ten tweede door de

samenwerking tussen Jeugd-GGZ en onderwijs te bevorderen en onderwijszorgarrangementen vorm
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te geven, om te zorgen dat laagdrempelig en snel gehandeld kan worden. Tot slot de inrichting van
de Actietafel waar partijen vanuit diverse invalshoeken aan tafel zitten en flexibel maatwerk kunnen
bieden wanneer partijen merken dat een jongere tussen wal en schip dreigt te vallen. Tussen deze

drie invalshoeken worden tevens verbindingen aangebracht. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Samenwerken aan de
toekomst

Preventief en breed

samenwerken rond de
school

Gespecialiseerd

samenwerken

Toekomstplannen en

inzet van

toekomstcoach

ê Samenwerking J-GGZ en

onderwijs, inzet van

onderwijszorg
arrangementen

ê Actietafelen flexibel
budget

Voor verdere informatie over de ingediende aanvraag verwijzen we u naar bijlage I

Kernboodschap
Via deze raadsinformatienota willen u op de hoogte brengen van het feit dat er € 537.530,- per jaar
voor de jaren 2018 tot en met 2020, uit het landelijk Transformatiefonds, aan Regio Rivierenland is

toegekend.

De aanvraag / het plan is in nauwe samenwerking tussen een ambtelijke afvaardiging van de gemeenten

en Regio Rivierenland opgesteld. Er zijn al stappen gezet om een aanpak te ontwikkelen rondom
kwetsbare jongeren. Het Transformatiefonds biedt de kans om deze aanpak volledig te ontwikkelen, in

te zetten en te borgen. Deze toekenning draagt dan ook bij aan een effectieve en doelmatige werkwijze
rondom kwetsbare jongeren.

Consequenties
- Om het plan uit te werken is ambtelijke inzet van de gemeenten noodzakelijk.
- De verdeelsleutel m.b.t. de cofinanciering van gemeenten is nog niet bekend. Met betrekking tot

de cofinanciering gaat het om de inzet van jeugdhulpaanbieders op het gebied van consultatie en

advies. Voor 2019 gaat het om een bedrag van € 7.650,- en voor de jaren 2020 en 2021 € 11.475--

Financiën

Het budget dat we als regio ontvangen wordt bij de start, op basis van een verdeelsleutel, aan de

gemeente toegerekend (niet uitbetaald aan de gemeenten). er wordt aan gemeenten nog een

cofinanciering gevraagd. Voor 2019 gaat het om een bedrag van € 7.650,- en voor de jaren 2020 en

2021 om € 11.475--.

Communicatie
0p dit moment is communicatie niet aan de orde. Bij de nadere uitwerking van het plan wordt bepaald
op welke wijze we gaan communiceren.
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Vervolg

geven. Regio Rivierenland heeft deze inmiddels geworven. De projectleider heeft ook als rol om

zorg te dragen voor onderl¡nge afstemming en monitoring.

gemeenten en Regio Rivierenland die in 2019 maandelijks twee uur bij elkaar komen. De

inschatting is dat dit in 2020 en2O2L volstaat met eens in de twee maanden.

belangrijke plaats. Vooraf worden per ambitie realistische en meetbare doelen geformuleerd. 0m
dit goed te kunnen opzetten wordt contact gelegd met een kennisinstituut of academische

werkplaats zodat gebruik wordt gemaakt van bestaande expertise op dit gebied.

steeds verder door te ontwikkelen. Om de monitoring handen en voeten te geven wordt voor het

eerste jaar een bedrag van € 1 5.000,- gereserveerd en voor de jaren 2020 en 2021 een bedrag van

€ 10.000,-.

Bijlage(n)
1. Aanvraag Transformatiefonds Regio Rivierenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,

de secretaris, de burgemeester,

K. H




