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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Aansluiting gemeenten op de CORV (Collectieve 
Opdracht Routeer Voorziening) in het kader van de 
jeugdwet 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
 Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang  
 
 
 
 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
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5. Advies PHO Het PHO adviseert de colleges in te stemmen met: 
 

1. De mandatering aan de jeugd- en 
gezinsteams voor de ontvangst, verwerking 
en archivering van berichten tenzij dit 
wettelijk niet mag. 

2. De mandatering aan de jeugd- en 
gezinsteams door gemeenten voor de 
ontvangst en verzending van CORV-
berichten zoals gespecificeerd in de bijlage. 

3. De zorgformulieren van de politie vanaf 
2015 door de CORV te routeren naar het 
AMHK waarna het JPT verantwoordelijk zal 
zijn voor de eerste filtering, triage en 
doorzending naar verantwoordelijke 
hulpverleners. Het JPT koppelt aan de politie 
terug over wat is gedaan met de 
zorgmelding. 

4. De aansluiting van leerplicht (RBL) geen 
prioriteit te geven en dus leerplicht (nog) 
niet aansluiten op de CORV. 

5. In Holland Rijnland gezamenlijk aansluiten 
met een SaaS oplossing voor de periode 
2015 en 2016 en evalueer begin 2016 

6. De werkgroep informatiemanagement wordt 
verantwoordelijk voor het vraagstuk van 
inrichting en beheer van CORV. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Niet van toepassing 

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

Dit voorstel gaat over drie onderwerpen: 
1. de keuzes die gemeenten hebben om 

organisaties aan te wijzen voor de koppeling 
op de CORV.  

2. de vraag of gemeenten al dan niet actief 
participeren aan de CORV.  

3. Vervolgens over hoe gemeenten aan willen 
sluiten op de CORV 

De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening 
(CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de 
elektronische afhandeling van het formele 
berichtenverkeer tussen justitie partijen (de raad 
voor de kinderbescherming, de politie, het openbaar 
ministerie en de rechtbanken) en het gemeentelijke 
domein (de gemeenten zelf (of gemandateerde), 
AMHK, de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de 
eventuele gemandateerden). De aansluiting op en 
het gebruik van de CORV is verplicht gesteld in de 
nieuwe Jeugdwet.  
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8. Inspraak   Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen Binnen begroting van eigen gemeenten 

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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Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Aansluiting gemeenten op de CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) in het kader 
van de jeugdwet  
 
 
Beslispunten: 
Het PHO adviseert de colleges in te stemmen met: 
 

1. Gemeenten mandateren de jeugd- en gezinsteams voor de ontvangst, verwerking en 
archivering van berichten tenzij dit wettelijk niet mag. 

2. De mandatering aan de jeugd- en gezinsteams door gemeenten voor de ontvangst en 
verzending van CORV-berichten zoals gespecificeerd in de bijlage. 

3. De zorgformulieren van de politie vanaf 2015 door de CORV te routeren naar het 
AMHK waarna het JPT verantwoordelijk zal zijn voor de eerste filtering, triage en 
doorzending naar verantwoordelijke hulpverleners. Het JPT koppelt aan de politie 
terug over wat is gedaan met de zorgmelding. 

4. De aansluiting van leerplicht (RBL) geen prioriteit te geven en dus leerplicht (nog) niet 
aansluiten op de CORV. 

5. In Holland Rijnland gezamenlijk aansluiten met een SaaS oplossing voor de periode 
2015 en 2016 en evalueer begin 2016 

6. De werkgroep informatiemanagement wordt verantwoordelijk voor het vraagstuk van 
inrichting en beheer van CORV. 

 
 

Inleiding: 
Dit voorstel gaat over drie onderwerpen: 
1. De keuzes die gemeenten hebben organisaties aan te wijzen voor de koppeling op de 

CORV.  
2. De vraag of gemeenten al dan niet actief participeren aan de CORV.  
3. Vervolgens over hoe gemeenten aan willen sluiten op de CORV  
De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor 
de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitie partijen (de 
raad voor de kinderbescherming, de politie, het openbaar ministerie en de rechtbanken) en 
het gemeentelijke domein (de gemeenten zelf (of gemandateerde), AMHK, de gecertificeerde 
instellingen (GI’s) en de eventuele gemandateerden). De aansluiting op en het gebruik van de 
CORV is verplicht gesteld in de nieuwe Jeugdwet.  
 
Beoogd effect: 
Door aansluiting op de CORV voldoen aan de wettelijke verplichting. 
 
Argumenten:  
1. Gemeenten zijn wettelijk verplicht aan te sluiten op de CORV.   
2. Gemeenten in Holland Rijnland willen de transitie jeugdzorg gezamenlijk vormgeven. 
 
Voor andere argumenten zie bijgaande voorstellen. 

Vergadering: portefeuillehouderoverleg 
Sociale agenda  

Datum: 1 oktober 2014 
Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp 
Agendapunt: 08 
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Kanttekeningen/risico’s: 
Enkele zaken zijn landelijk nog niet bekend. Bijvoorbeeld zijn afspraken over archivering en 
hoe berichten er uitgaan zien. Dit moeten we afwachten.  
 
Kanttekeningen over de technische aansluiting staan benoemd in het voorstel.  
 
Financiën:  
Zie voorstel.  
 
Uitvoering 
Na positieve advisering in het PHO worden de gemeenten te besluiten over dit onderwerp.  
De werkgroep Veiligheid en Kind draagt zorg voor de (inhoudelijke) afspraken met 
gemandateerden en partners.  
De werkgroep Informatiemanagement 3D draagt zorg voor de Technische implementatie.  
 
Communicatie: 
Na besluitvorming in de colleges wordt het ministerie geïnformeerd over de genomen 
besloten.   

 
Evaluatie: 
Niet van toepassing 
 
Bijlagen: 
Voorstel I: Voorstel CORV, inhoudelijke keuzes 
Voorstel II: Voorstel CORV, technische keuzes 
Overzicht van berichten  
 
 

 
 


