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Platformtaak volgens gemeente

De 13 gemeenten in Holland Rijnland voeren
gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor
jeugdhulp uit. Hiertoe is een DVO met Holland
Rijnland afgesloten. De uitvoering van de DVO
wordt zoals afgesproken geëvalueerd, waarna
besloten wordt over de verlenging hiervan.
Datum:
Informerend

Datum:
Adviserend

Datum:
Besluitvormend

24-8-2017
30-8-2017

5.

Advies PHO

In stemmen met opdrachtomschrijving van de
werkgroep ‘evaluatie van de DVO Jeugdhulp’
(bijlage1)

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

Geen

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda
staat)

De 13 gemeenten in Holland Rijnland voeren
gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor
jeugdhulp uit. Hiertoe is een DVO met Holland
Rijnland afgesloten. De uitvoering van de
overeenkomst wordt geëvalueerd (artikel 12 van
de DVO). Daarna wordt besloten over de
verlenging van de DVO met twee jaar.
De werkgroep ‘evaluatie DVO Jeugdhulp’ legt
haar opdracht ter vaststelling voor aan het PHO
Maatschappij. Op deze manier is het voor alle
betrokken partijen vooraf helder wat de scope van
de evaluatie is en hoe het proces eruit ziet.

8.

Inspraak

9.

Financiële gevolgen


10.

Bestaand Kader

Relevante regelgeving:



Nee

Binnen begroting Holland Rijnland


Eerdere besluitvorming:
Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 20172018 tussen gemeenten en Holland Rijnland
(PHO Maatschappij 28 september 2016)
11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:
Auteur:
Organisatie:

PHO Maatschappij
30 augustus 2017
9.30 – 12.00 uur
Gemeentehuis Lisse
10
Ragini Somair
Holland Rijnland

Onderwerp:
Opdracht werkgroep evaluatie DVO Jeugdhulp

Beslispunten:
In stemmen met de opdrachtomschrijving van de werkgroep ‘evaluatie van de DVO
Jeugdhulp’ (bijlage1)
Inleiding:
De 13 gemeenten in Holland Rijnland voeren gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor
jeugdhulp uit. Hiertoe is een DVO met Holland Rijnland afgesloten. De uitvoering van de
overeenkomst wordt geëvalueerd (art. 12 van de DVO). Daarna wordt besloten over de
verlenging van de DVO met twee jaar (art. 1.3 DVO).
De werkgroep ‘evaluatie DVO Jeugdhulp’ legt haar opdracht ter vaststelling voor aan het
PHO Maatschappij. Op deze manier is het voor alle betrokken partijen vooraf helder wat
de scope van de evaluatie is en hoe het proces eruit ziet.
Beoogd effect:
De evaluatie voorziet de gemeenten van input om in het tweede kwartaal van 2018 te
kunnen besluiten over het verlengen van de DVO Jeugdhulp met twee jaar.
Argumenten:
1.1
Artikel 12 DVO:
“Uiterlijk eerste kwartaal 2018 wordt de overeenkomst geëvalueerd. In het PHO
Maatschappij worden over de inhoudelijke aspecten nadere afspraken gemaakt”.
1.2
Artikel 1.3 DVO:
“Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2018 en kan met twee kalanderjaren
verlengd worden. Partijen nemen uiterlijk in het tweede kwartaal 2018 hiertoe een
besluit.”

Kanttekeningen/risico’s:
In het eerste kwartaal kijken de huidige portefeuillehouders bij wijze van evaluatie terug
naar 2015, 2016 en 2017. Van de nieuw gekozen portefeuillehouders vragen we (na de
gemeenteraadsverkiezingen) op basis van de evaluatie vooruit te kijken en te besluiten
over de verlenging. Voor de continuïteit is het belangrijk dat dit besluit uiterlijk in het
tweede kwartaal van 2018 wordt genomen. Met oog op de gemeenteraadsverkiezingen is
het niet zeker of alle nieuwe portefeuillehouders Maatschappij dan al bekend zijn.
Financiën:
Binnen de Werkagenda Jeugd 2017 is voor het uitvoeren van de evaluatie door een
extern bureau maximaal € 20.000,- begroot.
Communicatie:
Tijdens de evaluatie worden minimaal de volgende partijen betrokken:
 TWO Jeugdhulp
 aanbieders van jeugdhulp
 AO Jeugd
 PHO Maatschappij en PHO Bestuur & Middelen
 DB Holland Rijnland.
 Raden van minimaal 3 gemeenten
Bijlagen:
1. Opdracht werkgroep evaluatie DVO Jeugdhulp
2. Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018

