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1. Onderwerp 

 
Dienstverleningsovereenkomst Holland Rijnland – 
Servicepunt71 Technische Opdrachtgeverschap 
Jeugdhulp 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De 
gemeenten zijn vanaf dan verantwoordelijk voor alle 
jeugdhulp. De gemeenten in Holland Rijnland 
bereiden de transitie van de jeugdzorg gezamenlijk 
voor. 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
28 november 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4 december 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. Kennis te nemen van de 
dienstverleningsovereenkomst tussen Holland 
Rijnland en Servicepunt71 voor de uitvoering 
van het technische Opdrachtgeverschap 
Jeugdhulp. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 
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7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

De gemeenten in Holland Rijnland (met uitzondering 
van Voorschoten) hebben besloten gezamenlijk het 
opdrachtgeverschap van de jeugdhulp vorm te 
geven. De afspraken over het inhoudelijk 
opdrachtgeverschap zijn onlangs vastgelegd in de 
dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten 
en Holland Rijnland. Aansluitend hierop worden de 
afspraken voor de uitvoering van het technisch 
opdrachtgeverschap vastgelegd in een 
dienstverleningsovereenkomst tussen Holland 
Rijnland en Servicepunt71. Basis van beide 
overeenkomsten zijn de afspraken die zijn gemaakt 
in dit portefeullehoudersoverleg over het technisch 
opdrachtgeverschap Jeugdhulp en het 
besturingsmodel. 

8. Inspraak   Nee 

9. Financiële gevolgen Door het DB Holland Rijnland is op 6 november 
2014 en door het DB van Serviceputn71 op 27 
november 2014 is de Exploitatiebegroting 
beheersorganisatie Jeugdhulp vastgesteld. 
 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Jeugdwet 

 Eerdere besluitvorming: 
7 maart 2014 heeft het PHO ingestemd met de 
uitgangspunten in de notitie Gezamenlijk 
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. 
2 juli 2014 heeft het PHO het DB van Holland 
Rijnland geadviseerd over het technisch 
opdrachtgeverschap 
31 oktober 2014 heeft het PHO ingestemd met de 
voorstellen over de uitwerking van het 
besturingsmodel. Deze voorstellen zijn verwerkt in 
voorliggende Dienstverleningsovereenkomst (DVO). 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Informatienota PHO   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Dienstverleningsovereenkomst  Holland Rijnland – Servicepunt71 
  
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Holland Rijnland en 

Servicepunt71 voor de uitvoering van het technische Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. 
 
 

Inleiding: 
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De gemeenten zijn vanaf dan 
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De gemeenten in Holland Rijnland bereiden de transitie 
van de jeugdzorg gezamenlijk voor. De gemeenten in Holland Rijnland (met uitzondering van 
Voorschoten) hebben besloten gezamenlijk het opdrachtgeverschap van de jeugdhulp vorm te 
geven. De afspraken over het inhoudelijk opdrachtgeverschap zijn onlangs vastgelegd in de 
dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten en Holland Rijnland. Aansluitend hierop 
worden de afspraken voor de uitvoering van het technisch opdrachtgeverschap vastgelegd in 
een dienstverleningsovereenkomst tussen Holland Rijnland en Servicepunt71. Basis van beide 
overeenkomsten zijn de afspraken die zijn gemaakt in de Notitie inrichting 
opdrachtgeverschap Jeugdhulp. 
 
Beoogd effect: 
De effectieve en efficiënte uitvoering van het opdrachtgeverschap voor de Jeugdhulp richting 
de zorgaanbieders namens de 13 deelnemende gemeenten. 
 
Argumenten:  
1.1 deze overeenkomst is noodzakelijk voor de uitvoering van het regionaal 

opdrachtgeverschap jeugdhulp. 
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van goede en 
toegankelijke jeugdhulp. De gezamenlijke aanpak van de gemeenten in Holland Rijnland leidt 
tot efficiencyvoordelen bij de gemeenten, een eenduidiger positie als opdrachtgever naar de 
zorgaanbieders en één aanspreekpunt bij de regio Holland Rijnland. Voor de uitvoering van 
het technisch opdrachtgeverschap is bijgaande Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen 
Holland Rijnland en Servicepunt71 opgesteld. Met deze overeenkomst legt Holland Rijnland 
vast welke technische taken ze door Servicepunt71 wil laten uitvoeren.  
 
1.2  de overeenkomst is ‘dynamisch’. 
In dit stadium past een overeenkomst die flexibel is. Immers, het gaat hier om een situatie 
die voor alle partijen nieuw is. Waarin nog niet alles tot in de puntjes is uitgedacht. Waarin 
beleid en kaders wellicht alweer op korte termijn bijgesteld moeten worden. De voorliggende 
overeenkomst maakt duidelijk dat Servicepunt71 voortdurend zal handelen volgens de meest 
recente inhoudelijke afspraken. En dat Holland Rijnland en Servicepunt71 gezamenlijk kunnen 
besluiten de afspraken, indien nodig, tussentijds in de overeenkomst te wijzigen. De 

Vergadering: PHO 
 

Datum: 28 november 2014 
 

Locatie:  
Agendapunt: 6 
Kenmerk:  
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overeenkomst is opgesteld met wederzijds vertrouwen als uitgangspunt. In gezamenlijke 
overleggen wordt de voortgang gemonitord en bijgestuurd waar nodig.  
 
 
Kanttekeningen/risico’s: 

 
 
Financiën:  
Door het DB Holland Rijnland is op 6 november 2014 en door het DB van Serviceputn71 op 27 
november 2014 is de Exploitatiebegroting beheersorganisatie Jeugdhulp vastgesteld. 
 
Communicatie:  
Niet van toepassing 

 
Evaluatie:  
Holland Rijnland en Gemeenten voeren periodiek overleg over de uitvoering van de DVO. 
Daarnaast zorgt Holland Rijnland voor periodieke beleidsmatige en financiële uitvoering 
richting Gemeenten. 
 
Uitvoering: 
De Dienstverleningsovereenkomst Holland Rijnland – Servicepunt71 wordt vastgesteld in het 
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71.  
 
Bijlagen: 
1. concept  Dienstverleningsovereenkomst Holland Rijnland – Servicepunt71 
 
 

 
 




