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Onderwerp: 
Samenwerkingsafspraken gemeenten en  Raad voor de Kinderbescherming  en de 

Gecertificeerde Instellingen   
 
Beslispunten: 
1. De samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en de Raad voor de 

Kinderbescherming per 1 januari 2017 hernieuwen voor 1 jaar. 
2. De samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en de Gecertificeerde 

Instellingen per 1 januari 2017 hernieuwen voor 1 jaar. 
3. Namens de 13 gemeenten in Holland Rijnland de samenwerkingsafspraken 

tussen gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming en de 
samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen 
vast te stellen en te ondertekenen.  

 

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 wordt de vaststelling van beide documenten dit jaar aan het DB 
aangeboden.  
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Voorgeschiedenis 

 In het PHO van 15 juni 2015 hebben de portefeuillehouders Maatschappij 
geadviseerd over de samenwerkingsafspraken voor 2016 waarna deze in de 
colleges zijn vastgesteld. Wederom ging het hier om tekstuele aanpassingen ter 
verbetering van het proces. 

 De samenwerkingsafspraken met de GI’s zijn het AO-jeugd van 26 januari 2015 
besproken. De voorliggende versie is de eerste aanpassing.  

 Het PHO Maatschappij heeft kennisgenomen van voorliggend voorstel en ziet 
geen bezwaren.  

 
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 Samenwerkingsprotocol is (en voldoet aan) een wettelijke verplichting 

Artikel 3.1 lid 5 van de Jeugdwet stelt dat het college en de RvdK de wijze van 
samenwerken vast moeten leggen in een protocol.  
Artikel 3.1 lid 6 van de Jeugdwet geeft aan dat in het protocol in ieder geval het volgende 
moet worden vastgelegd: de wijze waarop de RvdK en het college overleggen over welke 
(GI)  in het verzoekschrift aan de rechter wordt opgenomen. 
 
1.2 Het protocol is op het niveau van Hollands Midden 

In het gedwongen kader werken we veel samen op Hollands Midden niveau. De 
samenwerking is op dit onderdeel zeer wenselijk omdat veelal met de GI op dit niveau 
werken. Hiernaast is het de wens van de RvdK om op het niveau van Zuid Holland zoveel 
als mogelijk een eenduidige werkwijze te hanteren. Het samenwerkingsprotocol is een 
gezamenlijk product van zowel Holland Rijnland als Midden Holland en de RvdK.  
 

1.3 Het protocol  tussen gemeenten in Holland Rijnland en Midden-Holland en de Raad 

voor de Kinderbescherming is tekstueel aangepast  

Na ruim  een jaar gewerkt te hebben met de Jeugdbeschermingstafel en deze in 
augustus 2016 te hebben geëvalueerd was het nodig opnieuw naar de afspraken te 
kijken. Vanuit alle direct betrokkenen (de GI’s, Jeugd- en Gezinsteams, Veilig Thuis, 
Jeugdbeschermingstafel, RvdK en gemeenten)  is een afvaardiging in dit proces geweest. 
Dit proces   heeft tot enkele tekstuele wijzigingen geleid.  Zie Bijlage 1, wijziging 
Samenwerkingsprotocol gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming 2016 met de 
bestaande tekst 2016 en de nieuwe tekst 2017.   

 
2.1 Het opstellen van Samenwerkingsafspraken is een wettelijke verplichting 

Artikel 3.5 lid 3 van de Jeugdwet stelt dat het college en de GI’s de wijze van 
samenwerken vast moeten leggen in een protocol.  
 
2.2 Het vaststellen van het samenwerkingsprotocol is een bevoegdheid van het college. 

Deze bevoegdheid is in artikel 3.5, lid 3 van de Jeugdwet rechtstreeks  toegekend aan 
het college. De colleges in Holland Rijnland hebben de beleidsuitvoering hiervan 
gemandateerd aan Holland Rijnland binnen de DVO. 

 



 

2.3 De Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in Holland Rijnland en Midden-

Holland en de Gecertificeerde Instellingen is tekstueel veel aangepast  

Bij het opstellen van de huidige samenwerkingsafspraken is rekening gehouden met de 
afspraken welke al genoteerd zijn in de contracten voor 2017 tot en met 2019.   

 
3.1 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.   
 

3.2 Zo kan het proces efficiënter ingericht worden.  

Het is de wens van de RvdK om de afspraken jaarlijks te evalueren en indien nodig te 
wijzigen. Hierbij wordt aan alle betrokken partijen om input gevraagd.  
De samenwerkingsafspraken met de GI’s vragen een jaarlijkse check naar veranderende 
omstandigheden. Vanuit de Werkagenda jeugd zijn bij beide processen  ook 
gemeenteambtenaren betrokken. Gemeenten hebben hierdoor voldoende invloed op het 
proces. Om het proces efficiënter te maken is gekeken of de vaststelling en 
ondertekening past binnen de DVO. Zo kan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland  
namens de gemeenten in Holland Rijnland de concept Samenwerkingsafspraken 2017 
met de RvdK en de GI’s vaststellen en ondertekenen. Het DB kan tekstuele wijzigingen 
aanbrengen, na overleg met de RvdK en de GI’s in de voor het jaar 2018 en 2019 vast te 
stellen Samenwerkingsafspraken. De afspraken in de DVO gelden voor de jaren 2017, 
2018 en 2019.  

 
Kanttekeningen/risico’s: 
Geen 
 
Financiën:  
Niet van toepassing  
 
Communicatie: 
Na besluitvorming worden de Raad voor de Kinderbescherming en de GI’s hierover 
geïnformeerd. Het Samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming 
2017 wordt gepubliceerd.  

 
Evaluatie: 
Beide documenten worden jaarlijks met betrokkenen herzien.  
 
Bijlagen: 

1. Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming 2017 met 
wijzigingen in geel of wijziging Samenwerkingsprotocol gemeenten en Raad 
voor de Kinderbescherming 2016 met de bestaande tekst 2016 en de nieuwe 
tekst 2017.   

2. Definitieve tekst Samenwerkingsprotocol Raad  voor de Kinderbescherming 
2017 

3. Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in Holland Rijnland en Midden-
Holland en de Gecertificeerde Instellingen met wijzigingen in geel of wijziging 
Samenwerkingsprotocol gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming 
2016 met de bestaande tekst 2016 en de nieuwe tekst 2017 



 

4. Definitieve tekst Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in Holland 
Rijnland en Midden-Holland en de Gecertificeerde Instellingen 

 

 

 

 

 
 

Vergadering Holland Rijnland 
Dagelijks Bestuur 

Besluit 


