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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Samenwerkingsafspraken gemeenten en 
Gecertificeerde Instellingen 2015 en 2016 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

    

3. Regionaal belang Regionale samenwerkingsafspraken vastleggen 
tussen gemeenten en de Gecertificeerde 
Instellingen 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. Het PHO adviseert de colleges in te stemmen 
met de Samenwerkingsafspraken tussen 
gemeenten in Holland Rijnland en Midden-
Holland en de Gecertificeerde Instellingen 2015 
en 2016.  

  Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Niet van toepassing 

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

Gemeenten en GI’s moeten voldoen aan de 
verplichting in de Jeugdwet, artikel 3.5 lid 3. Dit 
houdt in dat de gemeenten en de GI’s hun wijze 
van overleggen en samenwerken in een protocol 
vastleggen. In voorliggend document wordt aan 
deze verplichting voldaan. 

8. Inspraak  

9. Financiële gevolgen   Geen  

10. Bestaand Kader  
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 Eerdere besluitvorming:  
- Ondertekening contracten jeugdhulp perceel 3 

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. 
- Vaststelling van het samenwerkingsprotocol 

tussen de gemeenten Holland Rijnland en de 
regio Midden Holland met de Raad voor de 
Kinderbescherming (Pho 31 okt 2015). Dit 
samenwerkingsprotocol en bijgaande 
samenwerkingsafspraken vullen elkaar aan. 

 
11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 
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Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Samenwerkingsafspraken gemeenten en Gecertificeerde Instellingen  
 
 
Beslispunten: 

1. Het PHO adviseert de colleges in te stemmen met de Samenwerkingsafspraken tussen 
gemeenten in Holland Rijnland en Midden-Holland en de Gecertificeerde Instellingen 
2015 en 2016.  

 
Inleiding: 
Deze samenwerkingsafspraken zijn de basis voor de samenwerking tussen de gemeenten in 
Holland Rijnland en Midden-Holland (tezamen Hollands Midden) en de Gecertificeerde 
Instellingen (GI’s); stichting Jeugdbescherming west, William Schrikker Groep, Stichting Leger 
des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Stichting Christelijke Jeugdzorg (SGJ). 
Daarmee wordt voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet, artikel 3.5 lid 3, inhoudende dat 
de gemeenten en de GI hun wijze van overleggen en samenwerking in een protocol 
vastleggen. De samenwerkingsafspraken zijn gemaakt en opgesteld voor de gehele regio 
Hollands Midden omdat deze regio’s binnen het gedwongen kader nauw samenwerken. 
 
Beoogd effect: 
Voldoen aan de Jeugdwet, artikel 3.5 lid 3, inhoudende dat de gemeenten en de GI’s hun 
wijze van overleggen en samenwerking in een protocol vastleggen. 
 
Argumenten:  
1.1 Dit is een wettelijke verplichting   
 
1.2 Samenwerkingsafspraken zijn noodzakelijk 
In de samenwerkingsafspraken leggen we vast hoe we samenwerken. De 
samenwerkingsafspraken vloeien voort uit het samenwerkingsprotocol tussen de gemeenten 
in de regio Holland Rijnland en de regio Midden Holland met de Raad voor de 
Kinderbescherming, op de “Handreiking uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering: 
afspraken tussen gemeenten en gecertificeerde instellingen” van het Transitiebureau Jeugd, 
op de contracten welke voor 2015 zijn gesloten, het beleid welke in de regio’s geldt en 
procesafspraken uit verschillende documenten.  
 
Kanttekeningen: 
De samenwerkingsafspraken zijn niet in detail geformuleerd: dit is een overall document. De 
detaillering is een proces van doorontwikkeling en ervaringen opdoen. Dit moet in de praktijk 
verder ontwikkelt worden en in aparte documenten worden gevat.  
 
Financiën:  
Niet van toepassing.  
 
  

Vergadering: PHO 
 

Datum:  
Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  
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Uitvoering 
Iedere afzonderlijke gemeente stelt het protocol vast in haar eigen college en draagt zorg 
voor de ondertekening van het protocol.  
 
Communicatie: 
Niet van toepassing. 

 
Evaluatie: 
De duur van de samenwerkingsafspraken is tot eind 2016 onder voorbehoud van 
contractering van de GI’s, en kan met instemming van partijen verlengd en aangepast 
worden. Bijstelling vindt plaats in een overleg als bedoeld in artikel 1.3 en behoeft de 
instemming van zowel de gemeenten als de GI’s. De voorbereidingen van eventuele nieuwe 
samenwerkingsafspraken voor 2017 zullen tijdig gestart worden. 
 
Bijlagen: 

1. Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in Holland Rijnland en Midden-Holland en 
de Gecertificeerde Instellingen 2015 -2016. 

 

 
 


