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5. Advies PHO 1. Kennis te nemen van:
a. De Notitie Opdrachtgeverschap 

Jeugdhulp 2016 en 2017;  
b. het besluit van het Dagelijks Bestuur van 

Holland Rijnland van 28 april jl.; 
c. het voorstel de huidige SLA onder de 

DVO Holland Rijnland SP71 te wijzigen 
als gevolg van de voorgenomen 
begrotingswijziging 2016;  

d. het voorstel een nieuwe SLA af te sluiten 
onder de DVO Holland Rijnland SP71 
voor 2017; 

e. de nieuwe naam voor de TWO: TWO 
Jeugdhulp; 

f. de route van besluitvorming. 
2. de colleges van burgemeester en 

wethouders te adviseren om op basis van 
voorliggende Notitie Opdrachtgeverschap 
Jeugdhulp 2016 en 2017 in te stemmen met 
het:  
a. wijzigen van de uitvoeringskosten 2016, 

binnen de begroting Jeugdhulp; 
b. vaststellen van de uitvoeringskosten 

2017, binnen de begroting Jeugdhulp; 
 



 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

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

Naar aanleiding van de inkoopstrategie 2017, is 
onlangs door dertien gemeenten besloten voor 
een periode van twee jaar en na een evaluatie 
wederom twee jaar in gezamenlijkheid het 
opdrachtgeverschap uit te voeren binnen een 
onveranderde governance . Dit leidt tot 
voortzetting van de TWO, waarbij de TWO meer 
ingebed zal worden in de organisatie Holland 
Rijnland. De notitie Opdrachtgeverschap 
Jeugdhulp 2016 en 2017 geeft inzicht in de 
huidige uitvoeringsopdracht en de middelen – 
menskracht en budgetten – die nodig zijn om de 
bij de uitvoeringsopdracht behorende taken en 
werkzaamheden zorgvuldig uit te kunnen voeren. 

8. Inspraak Nee
   

9. Financiële gevolgen   Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 
weten: 
 

  Structureel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:
 

 Eerdere besluitvorming:
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Onderwerp: 
Opdrachtgeverschap jeugdhulp 2016 en 2017 
 

 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van: 

a. De Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017;  
b. het besluit van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 28 april jl.; 
c. het voorstel de huidige SLA onder de DVO Holland Rijnland SP71 te wijzigen als 

gevolg van de voorgenomen begrotingswijziging 2016;  
d. het voorstel een nieuwe SLA af te sluiten onder de DVO Holland Rijnland SP71 

voor 2017; 
e. de nieuwe naam voor de TWO: TWO Jeugdhulp; 
f. de route van besluitvorming. 

2. de colleges van burgemeester en wethouders te adviseren om op basis van 
voorliggende Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017 in te stemmen 
met het:  
a. wijzigen van de uitvoeringskosten 2016, binnen de begroting Jeugdhulp; 
b. vaststellen van de uitvoeringskosten 2017, binnen de begroting Jeugdhulp; 

 
Inleiding: 
Sinds 1 januari 2015 wordt in de regio Holland Rijnland door 13 gemeenten gezamenlijk 
de jeugdhulp georganiseerd. De basis hiervoor is het regionale beleidsplan Hart voor de 
Jeugd. Daarin staat een aantal uitgangspunten centraal: vraag gestuurde jeugdhulp die 
zicht richt op de hele sociale context van jeugd, die integraal is en nabij en die zoveel als 
mogelijk de eigen kracht versterkt. Jeugdhulp die uitgaat van behandelen en 
normaliseren en het versterken van het dagelijkse leven.  
 
Begin 2016 hebben de gemeente ingestemd met het herbevestigen en aanscherpen van 
dit 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 Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap 
Jeugdhulp opgericht en ondergebracht bij Holland Rijnland voor 2015 en 2016.  
Naar aanleiding van de inkoopstrategie 2017, is onlangs door dertien gemeenten 
besloten voor een periode van twee jaar en na een evaluatie wederom twee jaar in 
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gezamenlijkheid het opdrachtgeverschap uit te voeren binnen een onveranderde 
Governance1. Dit leidt tot voortzetting van de TWO, waarbij de TWO meer ingebed zal 
worden in de organisatie Holland Rijnland. Deze notitie geeft inzicht in de huidige 
uitvoeringsopdracht en de middelen – menskracht en budgetten – die nodig zijn om de bij 
de uitvoeringsopdracht behorende taken en werkzaamheden zorgvuldig uit te kunnen 
voeren.  
 
Beoogd effect: 
Namens de deelnemende gemeenten realiseren van een adequaat aanbod van goede, 
passende en tijdige (specialistische) hulp aan jeugdigen en gezinnen. 
 
Argumenten: 
 
1.a deze notitie is een gevolg van gemeentelijke besluitvorming rond de 

Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017 
Begin 2016 hebben de gemeenten ingestemd met de Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 
2017. Onderdeel van de besluitvorming was het afsluiten van een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst tussen de dertien gemeenten en het 
samenwerkingsverband Holland Rijnland vanaf 1 januari 2017 voor een periode van twee 
jaar (en optie tot verlenging met twee jaar) voor het gezamenlijk opdrachtgeverschap voor 
de jeugdhulp.  
 
1.b het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft ingestemd met de Notitie 

Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017 
Voorliggende notitie is de eerste stap in het proces het gezamenlijk opdrachtgeverschap 
voor de komende twee jaar organisatorisch vorm te geven. Het DB van Holland Rijnland 
heeft op 28 april jl. ingestemd met de notitie waarin: 

 het werken met een vaste kern van manager, accountmanagers en 
concerncontroller als voorwaarde wordt gesteld voor het vormgeven en realiseren 
van een langdurige transformatie in de jeugdhulp; 

 voorgesteld wordt om te werken met langdurige detachering - niet de meest 
duurzame oplossing, maar wel passend bij het semi-tijdelijke karakter van de 
samenwerking; 

 rondom de vaste kern gewerkt wordt met een flexibele schil van expertise- en 
ondersteuningsfuncties;  

 de medewerkers van de Jeugdbeschermingstafel functioneel ondergebracht 
worden bij de TWO in 2017 en; 

 later dit jaar een nieuwe dienstverleningsovereenkomst wordt opgesteld. 
 
1.c.  herschikking middelen vraagt om wijziging SLA onder de DVO HR en SP71 
In 2015 is gebleken dat er door de TWO minder werkzaamheden bij SP71 zijn 
afgenomen dan opgenomen in de begroting 2015 van SP71. Deze lijn zet zich voort in 
2016. 
1.d. in het kader van het hostingsvraagstuk van Holland Rijnland wordt op dit moment 

een nieuwe DVO voorbereid met Servicepunt71.  
                                                      
1 Zie bijlage 2 en 3 van de Notitie voor omschrijving van de Governance en 
besluitvormingsprocessen Jeugdhulp binnen Holland Rijnland 



 

Er wordt gestreefd naar een gezamenlijke DVO waaraan een afzonderlijke Service Level 
Agreement voor de taken van de TWO vanaf 2017 wordt toegevoegd.  
 
1.e de TWO is een begrip in de regio 
Voorgesteld wordt om de TWO niet meer als ‘Tijdelijke Werkorganisatie 
Opdrachtgeverschap’ te gebruiken, maar hiervoor voortaan de naam ‘TWO Jeugdhulp’ te 
gaan hanteren. De ‘T’ kan dan desgewenst voor het begrip ‘transformatie’ staan. 
 
1.f  deze procedure doet recht aan de verschillende bevoegdheden  
 
2. de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van budget.  
In de notitie worden de uitvoeringskosten van de TWO voor 2016 en 2017 onderbouwd 
op basis van de beschreven missie, opdracht, taken en verantwoordelijkheden van de 
TWO. De uitvoeringskosten zijn een onderdeel van de begroting Jeugdhulp. De 
gemeenten moeten daarom instemmen met het wijzigen van de uitvoeringskosten 2016 
binnen de begroting Jeugdhulp en het vaststellen van de uitvoeringskosten 2017, binnen 
de begroting Jeugdhulp. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland zal op basis van de 
besluitvorming door de gemeenten aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 6 
juli a.s. voorstellen de begroting van Holland Rijnland overeenkomstig te wijzigingen. 
 
 
Kanttekeningen/risico’s/financiën: 
 
In de Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017  is een uitgebreide financiële 
paragraaf opgenomen en wordt ingegaan op mogelijke risico’s. 
 
Communicatie: n.v.t. 
 
Evaluatie: 
De TWO wordt voor twee jaar ingericht met uitzicht op verlenging. Dit maakt tussentijds 
evalueren en bijstellen mogelijk.  
 
Bijlagen: 

1. Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017, met bijlagen 
 


