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1. Onderwerp 

 
Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
X  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
 Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang De regionale samenwerking in het project 3D levert 
een lokale meerwaarde door: 
- het verhogen van de kwaliteit en de effectiviteit,  
- het realiseren van schaalvoordelen: het 

organiseren of contracteren van vormen van 
ondersteuning die voor een individuele gemeente 
niet haalbaar zijn en 

- het verlagen van de kosten.  
 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 
27 februari 2014 

 
 
 
 
7 maart 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 maart 2014 
 

5. Advies AB 1. In te stemmen met het faciliteren van 
gezamenlijk opdrachtgeverschap Jeugdhulp bij 
Holland Rijnland, ingevolge artikel 4 lid 4 uit de 
Gemeenschappelijke Regeling 
(dienstverlening), onder voorbehoud van de 
verzoeken van de gemeenten daartoe; 
 

2. Als uitgangspunt daarbij te formuleren dat het 
opdrachtgeverschap tijdelijk wordt ingericht, 
zoveel mogelijk gebruikmakend van de 
beschikbare deskundigheid en systemen bij 
gemeenten, gemeentelijke organisaties en 
(waar nodig) het zorgkantoor/de 
zorgverzekeraar. 

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

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

De contractering van jeugdhulp vergt regionale 
samenwerking. Het AB wordt verzocht in te stemmen 
met het faciliteren van het opdrachtgeverschap 
jeugdhulp bij Holland Rijnland, ingevolge artikel 4 lid 3 
uit de Gemeenschappelijke Regeling (dienstverlening), 
onder voorbehoud van de verzoeken van de 
gemeenten daartoe. 
Dit gezamnelijk opdrachtgeverschap zal vooralsnog 
tijdelijk worden ingevuld in nauwe samenwerking met 
en benutting van beschikbare kennis en systemen bij 
gemeenten, gemeentelijke organisaties en het 
zorgkantoor/de zorgverzekeraar. 

 
 

8. Inspraak X   Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
X  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 
weten: 
 
  Structureel/incidenteel: 
Na instemming van het PHO Sociale Agenda op 7 
maart a.s. wordt een implementatieplan uitwerkt. 
Onderdeel daarvan zijn de kosten voor de inrichting en 
uitvoering van het gezamenlijke opdrachtgeverschap. 
Indien de gemeenten de gemeenschappelijke regeling 
Holland Rijnland verzoeken om het 
opdrachtgeverschap uit te voeren, volgt zo spoedig 
mogelijk een begrotingswijziging. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Adviesnota AB (concept) 
      
 
     
   
     
   
 
 
Onderwerp: 
Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp 
 
 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met het faciliteren van gezamenlijk opdrachtgeverschap Jeugdhulp 
bij Holland Rijnland, ingevolge artikel 4 lid 4 uit de Gemeenschappelijke Regeling 
(dienstverlening), onder voorbehoud van de verzoeken van de gemeenten 
daartoe; 

 
2. Als uitgangspunt daarbij te formuleren dat het opdrachtgeverschap tijdelijk wordt 

ingericht, zoveel mogelijk gebruikmakend van de beschikbare deskundigheid en 
systemen bij gemeenten, gemeentelijke organisaties en (waar nodig) het 
zorgkantoor/de zorgverzekeraar. 

 
 

Inleiding: 
Op 11 februari jl. is de nieuwe jeugdwet behandeld in de Eerste Kamer. De verwachting is dat 
de Kamer binnenkort instemt met deze wet. De wet vereist dat op belangrijke onderdelen van 
de jeugdhulp regionaal wordt samengewerkt.  
Momenteel werkt een werkgroep, in het kader van de projectorganisatie 3D, uit hoe het 
opdrachtgeverschap jeugdhulp eruit moet zien: welke deskundigheid, capaciteit en systemen 
zijn nodig om deze taak op verantwoorde wijze voor de 14 gemeenten in te kunnen vullen.  
Daarnaast staat in het AB-voorstel Kracht#15 dat de gemeenten op het terrein van jeugd 
regionaal willen werken aan: “het inrichten van een organisatievorm voor 
opdrachtgeverschap, contractering/subsidiëring van zorgaanbieders voor specialistische zorg, 
pleegzorg, gedwongen kader en nadenken over de financieringsvormen”.  
Op 7 maart a.s. spreekt het PHO Sociale Agenda zich uit over de inhoudelijke richting en 
invulling van het gezamenlijk opdrachtgeverschap. Hiervoor wordt een notitie voorbereid. Na 
instemming van het PHO wordt een implementatieplan uitgewerkt. De inhoudelijke uitspraken 
van het PHO zijn leidend voor het vervolg. Vooruitlopend op de nadere uitwerking van de het 
gezamenlijk opdrachtgeverschap voor jeugdhulp wordt nu reeds uw instemming voor het 
faciliteren van deze taak gevraagd. Dit gebeurt onder voorbehoud van de verzoeken van de 
gemeenten aan Holland Rijnland daartoe. 
 
 
Beoogd effect: 
Het op verantwoorde wijze vormgeven aan gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp binnen 
de bestaande structuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. 
 
 
 

Vergadering: Algemeen Bestuur  
Datum: 5 maart 2014 

Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  
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Argumenten:  
1.1 Gezamenlijk opdrachtgeverschap vergt inbedding in een gemeenschappelijke regeling 

waarbij alle 14 gemeenten zijn aangesloten 
Holland Rijnland biedt hiervoor de gewenste Gemeenschappelijke Regeling. Dit is 
tevens in het Kracht#15-traject naar voren gekomen. 
 

1.2 Het opdrachtgeverschap van gemeenten dient dit jaar ingericht en operationeel te zijn 
Zorgaanbieders dienen tijdig te weten welke contracten gemeenten met hen willen 
afsluiten. Momenteel bereidt een werkgroep in het kader van de projectorganisatie 3D 
dit voor. Voor de daadwerkelijke subsidiëring/contractering van partijen dient het 
opdrachtgeverschap van gemeenten tijdig te worden belegd. Door het AB alvast, 
onder voorbehoud van de verzoeken van gemeenten, te laten besluiten over deze 
mogelijk nieuwe dienstverlenende taak, wordt duidelijk hoe men hier tegen aankijkt. 
Bovendien wordt op deze manier tijd gewonnen voor de inrichting en uitvoering van 
het gezamenlijk opdrachtgeverschap. Besluitvorming hierover in het AB van 26 juni 
2014 zou te laat zijn.  
 

1.3 Het gezamenlijk opdrachtgeverschap kan worden ingevuld vanuit de dienstverlenende 
taak van Holland Rijnland 
De Gemeenschappelijke Regeling van Holland Rijnland biedt de mogelijkheid om op 
verzoek van gemeenten taken uit te voeren, zonder dat daar wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling voor nodig is.  

 
2.1 Het tijdelijk onderbrengen en inrichten biedt de mogelijkheid om op basis van 

voortschrijdend inzicht in de toekomst andere keuzes te maken 
De nieuwe taak wordt daarom als dienstverlening uitgevoerd en wordt niet 
opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. 
 

2.2 Het benutten van bestaande deskundigheid, organisaties en systemen is efficiënt en 
effectief 
Na instemming van het PHO Sociale Agenda van 7 maart a.s. wordt in een 
implementatieplan uitgewerkt welke deskundigheid, infrastructuur en capaciteit nodig 
is om het opdrachtgeverschap verantwoord in te kunnen vullen. Ook zal dan bekeken 
worden hoe de reeds in de regio aanwezige deskundigheid en infrastructuur kan 
worden ingezet.  
 

2.3 Voor de Jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg (J-GGZ) dient samengewerkt te worden 
met de lokale zorgverzekeraar/het zorgkantoor  
Het Rijk, de VNG en zorgverzekeraars Nederland hebben met elkaar afgesproken dat 
gemeenten voor de J-GGZ gebruik maken van de bij de zorgverzekeraar aanwezige 
inkoopkennis en infrastructuur. 

 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Met dit besluit is een eerste stap genomen in een omvangrijker traject voor de vormgeving 
van het gezamenlijk opdrachtgeverschap. De gemeenten zullen zich in het PHO Sociale 
agenda van 7 maart a.s. uitspreken over de inhoudelijke invulling van het gezamenlijk 
opdrachtgeverschap en het vervolg. Het PHO wordt dan gevraagd om in te stemmen met het 
opstellen van een implementatieplan en een begroting. Vervolgstap is dat de afzonderlijke 
gemeenten, na een positief advies van het PHO Sociale Agenda op 7 maart, een verzoek doen 
aan Holland Rijnland om deze dienstverlenende taak uit te voeren. Het AB wordt gevraagd 
zich alvast, onder voorbehoud van de verzoeken van gemeenten, uit te spreken over het 
uitvoeren van een nieuwe dienstverlenende taak voor gemeenten. Het AB van 26 juni 2014 
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zou hier te laat voor zijn. Het gevolg van te late besluitvorming zou zijn dat het 
opdrachtgeverschap niet tijdig ingericht en operationeel is om partijen voor 1 januari 2015 te 
subsidiëren/contracteren.  
 
Financiën:  
Na instemming van het PHO Sociale Agenda op 7 maart a.s. wordt een implementatieplan 
uitwerkt. Onderdeel daarvan zijn de kosten voor de inrichting en uitvoering van het 
gezamenlijke opdrachtgeverschap. Indien de gemeenten de gemeenschappelijke regeling 
Holland Rijnland verzoeken om het opdrachtgeverschap uit te voeren, volgt zo spoedig 
mogelijk een begrotingswijziging.  
Omdat het hierbij gaat om uitvoerende taken op het terrein van de jeugdhulp, kunnen 
gemeenten voor opdrachtgeverschap in 2014 het restant invoeringsmiddelen jeugd inzetten. 
Voor 2015 hebben de regiogemeenten in het Regionaal Transitiearrangement aangegeven dat 
zij voor deze taken maximaal 1,5% van het totale jeugdhulpbudget denken nodig te hebben 
(NB: de landelijke norm hiervoor is 3%. Hier is dus reeds een besparing ingeboekt).  
 
 
Evaluatie: 
Het nog uit te werken implementatieplan zal een voorstel met betrekking tot evaluatie van 
het regionaal opdrachtgeverschap bevatten. In ieder geval zal er ruimte zijn om op basis van 
voortschrijdend inzicht in de toekomst andere keuzes te maken. 
 
Bijlagen: 
Geen 
 

 
 
 


