
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017-
2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland 
 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  X Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Continueren van het gezamenlijk 
opdrachtgeverschap jeugdhulp. 
 
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
28-9-2016 
 
 
 
 
 

 
okt.-nov. 2016 
 
29-9-2016 
 
 
 
 

5. Advies PHO Beslispunten: 
De Colleges te adviseren om in te stemmen met: 

1. de dienstverleningsovereenkomst  
jeugdhulp 2017-2018 tussen gemeenten 
en Holland Rijnland (bijlage 1); 

2. het aan bovengenoemde 
dienstverleningsovereenkomst verbonden 
Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
Holland Rijnland (bijlage 2). 

 
Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te 
adviseren om: 

3. in te stemmen met de 
dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 
2017-2018 tussen gemeenten en Holland 
Rijnland (bijlage 1); 

4. de aan bovengenoemde 
dienstverleningsovereenkomst verbonden 
mandaat, volmacht en machtiging te 
aanvaarden (bijlage 2). 

 



 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Geen 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Naar aanleiding van de Inkoopstrategie 2017 is 
onlangs door dertien gemeenten besloten om voor 
een periode van twee jaar het gezamenlijkheid 
opdrachtgeverschap uit te blijven voeren binnen 
een onveranderde besluitvormingsstructuur  
(governance) met een optie tot verlening na 
evaluatie. 
 

8. Inspraak Nee 

9. Financiële gevolgen Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 
2017 op basis van Rijksmiddelen die gemeenten 
krijgen voor de uitvoering van de Jeugdwet volgt 
later. 
   

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Jeugdwet 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 Inkoopstrategie 2017 (PHO 16-12-2015) 
 Mandaat DB Holland Rijnland inkoop 

jeugdhulp 2017 t/m 2019 (PHO 13-4-
2016) 

 Opdrachtgeverschap jeugdhulp 2016 en 
2017 (PHO 25-5-2016) 

 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO (concept) 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur: Marianne Dukers 
Organisatie: Holland Rijnland 
 

 
Onderwerp: 
Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017-2018 tussen gemeenten en Holland 
Rijnland 
 

 
Beslispunten: 
De Colleges te adviseren om in te stemmen met: 

1. de dienstverleningsovereenkomst  jeugdhulp 2017-2018 tussen gemeenten en 
Holland Rijnland (bijlage 1); 

2. het aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden Besluit 
mandaat, volmacht en machtiging Holland Rijnland (bijlage 2). 

 
Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om: 

3. in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 
tussen gemeenten en Holland Rijnland (bijlage 1); 

4. de aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden mandaten, 
volmachten en machtigingen te aanvaarden (bijlage 2). 
 

Inleiding:  
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De gemeenten zijn vanaf die datum 
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. In de regio Holland Rijnland wordt door 13 
gemeenten gezamenlijk de jeugdhulp georganiseerd. De basis hiervoor is het regionale 
beleidsplan “Hart voor de Jeugd”. Begin 2016 hebben de gemeenten ingestemd met het 
herbevestigen en aanscherpen van het regionale beleidsplan in de notitie 
“Uitgangspunten toekomst jeugdhulp Holland Rijnland”. Deze inhoudelijke uitgangspunten 
zijn de basis voor de inkoopstrategie 2017 en de werkagenda jeugd. 
 
Voor de inkoop van de jeugdhulp is de TWO Jeugdhulp opgericht en ondergebracht bij 
Holland Rijnland voor 2015 en 2016. De afspraken over het gezamenlijk 
opdrachtgeverschap zijn vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst 2014-2016. De 
huidige Dienstverleningsovereenkomst eindigt per 31 december 2016. Naar aanleiding 
van de Inkoopstrategie 2017 is door dertien gemeenten besloten om voor een periode 
van twee jaar het gezamenlijkheid opdrachtgeverschap uit te blijven voeren binnen een 
onveranderde besluitvormingsstructuur (governance) met een optie tot verlening na 
evaluatie. Als bijlage treft u de concept-Dienstverleningsovereenkomst 2017-2018 en het 
daaraan gekoppelde Besluit mandaat, volmacht en machtiging Holland Rijnland aan.  

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 28 september 2016  
Tijd: «MEETING_TEXT9» 
Locatie: «MEETING_TEXT3» 
Agendapunt:  
Kenmerk: «MARK»  



 

 
Beoogd effect: 
Continueren van het gezamenlijk opdrachtgeverschap met betrekking tot de jeugdhulp. 
 
Argumenten:  
1.1 + 3.1 De dienstverleningsovereenkomst is noodzakelijk voor de uitvoering van het 

gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp.  
Met deze overeenkomst leggen de gemeenten vast welke inhoudelijke en technische 
taken ze door Holland Rijnland willen laten uitvoeren en welke voorwaarden hieraan zijn 
verbonden. 
 
2.1 + 4.1 Dit besluit is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlenings-

overeenkomst. 
Op basis van volmacht en machtiging van Burgemeester aan de Secretaris en mandaat 
van het College aan het Dagelijks Bestuur kan uitvoering worden gegeven aan de 
dienstverleningsovereenkomst. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 

 De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de jeugdhulp. 
Holland Rijnland voert de taken in het kader van het opdrachtgeverschap uit in mandaat. 
Bij overeenkomsten in het kader van verlengd lokaal bestuur zoals bij een  
Gemeenschappelijke Regeling blijven de gemeenten als opdrachtgever financieel  
(bijvoorbeeld bij overschrijdingen) en juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk. Om  
invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid is in de dienstverleningsovereenkomst  
het bindend advies van het PHO Maatschappij met betrekking tot ondertekening van  
contracten aangescherpt. Het is wenselijk dat alle contractpartijen zich verzekeren tegen  
eventuele aansprakelijkstellingen. Voor Holland Rijnland zal uitgezocht worden in  
hoeverre dit geregeld is. 
 

 De huidige dienstverleningsovereenkomst is op onderdelen aangepast.  
De meest relevante aanpassingen zijn in geel gearceerd. Aanpassingen betreffen: 

o Technische aanpassingen, zoals doublures, verwijzingen, consequent 
woordgebruik, aanpassingen noodzakelijk door tijdsverloop en de 
kanttekeningen gemaakt bij het DB besluit van 20 november 2014 waarbij de 
huidige DVO is vastgesteld (o.a. laten vervallen artikel regionale 
bezwarencommissie). Deze aanpassingen zijn voor de leesbaarheid niet 
zichtbaar aangegeven. 

o De Governance zoals afgesproken in de notitie Opdrachtgeverschap 
Jeugdhulp 2016 en 2017 is verwerkt daar waar dat nodig was. 

o Standpunt omtrent stemverhoudingen is aangepast. 
o Evaluatie bepaling is opgenomen. 
o Mogelijkheid om de overeenkomst met twee jaar te verlengen. 
o De mogelijkheid van lokale inkoop jeugdhulp. 

 
  

Financiën:  
De nog vast te stellen Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland biedt het 
financiële kader.  



 

 
Communicatie: 
N.v.t. 
 
Evaluatie: 

 Periodiek overleg zoals opgenomen in artikel 7 van de DVO 
 Evaluatiebepaling (artikel 16); eerste kwartaal 2018 

 
Bijlagen: 

1. Concept dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 
2. Concept besluit mandaat, volmacht en machtiging jeugdhulp Holland Rijnland  


