
Activiteitenplanning realisatie opdrachtgeverschap jeugdhulp       versie 31 oktober 

 

Activiteit + toelichting planning wie

Besluitvorming mbt relatie hr - gemeenten   

Uitwerken dvo gemeenten- HR 
Inschakelen externe jurist (Pels Rijcken) om daarnaar te kijken vanuit positie 
van en risico's voor db. 

DVO moet voor definitieve gunning 
vastgesteld zijn. Voor voorlopige 
gunning 5 nov. wordt gewerkt met een 
eenmalig mandaat aan het DB, vast te 
stellen in de colleges van 28 okt. 

Angelique Piessens + Mieke 
+ Tessa 

Besluitvorming over DVO en mandaten db, NB: voor periode van 2 jaar! 12 nov in pho, 20 nov in db Angelique Piessens + Tessa 
Besluitvorming over relatie HR-sp71   

Bespreking propositie inhoudelijk opdrachtgeverschap en taakafbakening 
technisch ogs. 
 

4 november in stuurgroep 3D Mieke/Erwin/Martijn/Dolf 

Besluitvorming over formatieplaatjes en begroting exploitatiekosten. DB 6 nov. Mieke

Uitwerken dvo hr-sp71.  12 dec in pho; concept 28 nov in db HR Tessa + Philomele + 
Mieke/Martijn 

Besluitvorming geheel:   

Voorstel over financiële stromen, treasury en btw naar pho B&M Pho B&M 14 nov. Dolf/Mieke 

Naar raden en AB voor begrotingswijziging mbt totale jeugdhulpbudget en mbt 
exploitatiekosten opdrachtgeverschap. 
 

AB 17 dec. Mieke

Uitzoekpunten nog:  
- wat moet er gedaan worden aan toetsing van facturen en verantwoordingen 
op het niveau van individuele zorgtoewijzing? 
- wat moet er door gemeenten en opdrachtgeverschap gebeuren inzake 
ouderbijdragen die door CAK geïnd gaan worden? 
- hoe willen gemeenten bezwaar- en beroepschriften van individuele burgers 
behandelen? 
- hoe willen gemeenten aansprakelijkheidsstellingen van individuele cliënten 
behandelen? 
- wie willen gemeenten procesvertegenwoordiging in geval van geschillen met 
aanbieders laten uitvoeren? 

  



 
Praktisch regelen voor aanloopfase:   

Versturen brief aan sp71 over beschikbaar stellen middelen voor aanloopkosten 
en over onder voorbehoud aangaan verplichtingen voor periode na 1 januari 

Zsm Mieke

Werving personeel ogs   

Opstellen functieprofielen hoofd en projectleider transformatie. gedaan Mieke

Vaststellen functieprofielen en start werving. 
1e hoofd tijdelijke werkorganisatie werven, 2e rest team. 

Werving hoofd gestart, 13 nov 
gesprekken 

Erwin + selectiecie. 

Afmaken functieprofielen rest team.   

Uitwerken relatie ogs - HR   

In begroting deel formatie inhoudelijk opdrachtgeverschap ten laste van 
reguliere formatie Holland Rijnland; voorstel voor uitwerken 

  

Hoe verhoudt inhoudelijk opdrachtgeverschap zich tot projectorganisatie en tot 
platformfunctie Holland Rijnland? 

  

Uitwerken werkprocessen   

Relatie gemeenten-hr-sp71 financieel uitwerken. Budgethouderschap. Wat 
vraagt IV-3. 

Gedaan? Dolf/Martijn+ Tobias 

Uitwerken wat in onze kwartaalrapportages wel en niet wordt opgenomen en 
een (digitaal) format voor de rapportages die de instellingen moeten 
aanleveren, worden ontwikkeld. Hierbij kan Tympaan goede ondersteuning 
leveren.  
Inrichten systeem voor verzamelen monitoringgegevens.  
Afspraken maken over hoe gegevens pgb en jgt’s mee te nemen in monitoring 

 Martijn?  

werkproces worden uitgewerkt wat te doen met verwijzingen, hoe hiermee in 
de toets van declaraties om te gaan. Hier is de wg jgt’s al enigszins mee aan de 
slag, maar behoeft versterking vanuit de financiënkant 

  

Uitzoeken hoe eigen bijdragen gaan lopen van CAK naar ons/gemeenten.  Gerda Visser 

Vecozo  SP71 

Uitwerken accountantsprotocol   

Uitzoeken btw-problematiek   



 


