
 

Oplegvel 
 

1. Onderwerp 
 

Samenwerkingsafspraken gemeenten en  Raad 
voor de Kinderbescherming  en de Gecertificeerde 
Instellingen   

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang Goede werk- en procesafspraken met de Raad 
voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde 
Instellingen vastleggen. 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  

  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 

  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO Kennisnemen van bijgevoegd voorstel aan het 
Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Niet van toepassing 

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

Colleges hebben de wettelijke taak de 
samenwerking met de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvdK) en de Gecertificeerde 
Instellingen (GI’s), uitvoerder van de maatregelen, 
jaarlijks vast te leggen.  
In 2015 en 2016 hebben de colleges de 
samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en 
de RvdK vastgesteld. Voor 2017 moeten de 
samenwerkingsafspraken opnieuw vastgesteld 
worden. Dit betreft summiere wijzigingen.  
De samenwerkingsafspraken met de GI’s moeten 
ook herzien worden.  
De DVO tussen gemeenten en Holland Rijnland 
biedt ruimte om beide documenten vast te laten 
stellen door het Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland. Daarom is de vaststelling van beide 
documenten dit jaar aan het DB aangeboden. Het 
DB heeft positief besloten. 



 

8. Inspraak   Ja, door de betrokken partijen 

9. Financiële gevolgen   Geen 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Jeugdwet 

 Eerdere besluitvorming: 
PHO van 15 juni 2015: samenwerkingsafspraken 
2016 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

Niet van toepassing 

 
  



 

Adviesnota PHO  

 

 

 

 

 

 

 

Auteur:  Astrid van den Berg 

Organisatie:  TWO Holland Rijnland 

 

 

Onderwerp: 

Samenwerkingsafspraken gemeenten en  Raad voor de Kinderbescherming  en de 

Gecertificeerde Instellingen   

 

Beslispunten: 

Kennisnemen van het voorstel aan het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland. 

 

Inleiding: 

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente de regie over alle vormen van zorg en hulp voor 

de jeugd, inclusief het gedwongen kader: jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Colleges hebben de wettelijke taak de samenwerking met de Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK) en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s), uitvoerder van de 

maatregelen, jaarlijks vast te leggen.  

In 2015 en 2016 hebben de colleges de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente 

en de RvdK vastgesteld. Voor 2017 moeten de samenwerkingsafspraken opnieuw 

vastgesteld worden. Dit betreft summiere wijzigingen.  

De samenwerkingsafspraken met de GI’s moeten ook herzien worden.  

De ervaring is dat de vaststelling van deze stukken onnodig veel capaciteit vraagt. Dit 

proces blijkt niet efficiënt. De DVO tussen gemeenten en Holland Rijnland biedt ruimte 

om beide documenten vast te laten stellen door het Dagelijks Bestuur van Holland 

Rijnland. Daarom is de vaststelling van beide documenten dit jaar aan het DB 

aangeboden. Het DB heeft positief besloten. 

 

Beoogd effect: 

Te komen tot een helder en efficiënt proces om samenwerkingsafspraken tussen de 

gemeenten/de colleges,  de Raad voor de Kinderbescherming en de GI’s te maken. 

 

Argumenten:  

1.1 Het vaststellen en ondertekenen van de documenten zijn voor het Dagelijks Bestuur 

van Holland Rijnland een verkregen bevoegdheid welke in het DVO is verwoord. 

Deze bevoegdheid is in artikel 3.1, lid 5 van de Jeugdwet rechtstreeks toegekend aan het 
college. In het DVO is deze uitvoering in artikelen 3a (in hoofdlijnen) en 3b (hoe dit in te 
richten) opgenomen.  
De colleges en de burgemeesters hebben in het gemeentelijke Mandaat/bevoegdheden 
register het volgende opgenomen: het DB van Holland Rijnland of door het DB 
aangewezen medewerkers mandaat verleend hebben, om volgens punt 2, onder 1 van 

Vergadering: PHO Maatschappij 

Datum: 5 juli 

Agendapunt: 03b4 (Ingekomen stuk) 



 

de DVO Jeugdhulp uitvoeringshandelingen te verrichten. Dit betreft het door DB Holland 
Rijnland namens het college voorbereiden, verrichten van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen en het door de secretaris DB HR namens de burgemeester 
ondertekenen van overeenkomsten en het verrichten van feitelijke  handelingen.  
 

Kanttekeningen/risico’s: 

Geen 

 

Financiën:  

Niet van toepassing  

 

Communicatie: 

Betrokkenen wordt geïnformeerd over het DB-besluit.  

 

Evaluatie: 

Niet van toepassing 

 

Bijlagen: 

Voorstel voor het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 

 


