
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Evaluatie DVO Jeugdhulp:  
notitie resultaten oriënterende fase 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang 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. 
 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
13-12-2017 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. in te stemmen met de inhoud van de 
evaluatie conform hoofdstuk 3 van 
bijgevoegde notitie; 

2. in te stemmen met verdere aanpak van de 
evaluatie conform hoofdstuk 4 van de 
bijgevoegde notitie. 

 
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. 
Bijgevoegde gaat in op de resultaten uit de 
oriënterende fase. In het verlengde hiervan wordt 
een voorstel gedaan met betrekking tot de inhoud 
van de evaluatie en de verdere aanpak. 
 



 

8. Inspraak Nee 
   

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
   

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Jeugdwet 
 

 Eerdere besluitvorming: 
Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017-
2018 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 (concept) 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:       Edith Coomans (HLT Samen) & Ragini Somair (Holland Rijnland) 
 
 
Onderwerp: 
Evaluatie DVO Jeugdhulp: notitie resultaten oriënterende fase 
 
 
Beslispunten: 

1. in te stemmen met de inhoud van de evaluatie conform hoofdstuk 3 van 
bijgevoegde notitie; 

2. in te stemmen met verdere aanpak van de evaluatie conform hoofdstuk 4 van de 
bijgevoegde notitie. 
 

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’ heeft bureau Partners en Pröpper gevraagd om 
de evaluatie van de DVO uit te voeren. Op basis van de oriënterende fase is bijgevoegde 
notitie opgesteld. Hierin wordt een voorstel gedaan met betrekking tot de inhoud van de 
evaluatie en de verdere aanpak. 

 
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  De betrokken partijen kunnen van de evaluatie leren en verbeteren.  

De evaluatie kan een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van het gezamenlijk 
opdrachtgeverschap. Daarom wordt voorgesteld om de scope te verbreden van de 
evaluatie van de DVO, naar evaluatie van het gezamenlijk opdrachtgeverschap. 
  
1.2 Een bredere scope van de evaluatie geeft de gemeenten meer en relevante input 

om te besluiten over de toekomst van het gezamenlijke opdrachtgeverschap. 

Na de evaluatie besluiten de gemeenten of zij de DVO met twee jaar willen verlengen. Bij 
dit besluit kan meespelen in hoeverre de inhoudelijke doelen die gemeenten voor ogen 
hebben met het gezamenlijk opdrachtgeverschap behaald (kunnen) doorontwikkeld 
kunnen worden.  

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 13 december 2017  
Tijd: 9.00 – 12.00 uur 
Locatie: Alphen aan den Rijn 
Agendapunt:  
Kenmerk:  



 

 
2.1  Uiterlijk het eerste kwartaal 2018 dient de dienstverleningsovereenkomst te zijn 

geëvalueerd. 

Artikel 12 bepaalt dat de DVO uiterlijk het eerste kwartaal 2018 moet worden 
geëvalueerd. De verdere aanpak en houdt rekening met het strikte tijdspad.  
 
2.2   Uiterlijk het tweede kwartaal 2018 moeten gemeenten een besluit nemen over     

             verlenging van de dienstverleningsovereenkomst. 

De DVO loopt tot en met 31 december 2018. Indien de gemeenten de DVO willen 
verlengen, dan moet dat besluit uiterlijk het tweede kwartaal 2018 zijn genomen (art. 1.3 
DVO). De evaluatie draagt bij aan de besluitvorming over de verlenging. 
 

2.3  Alle relevante partijen worden betrokken bij de evaluatie 

De aanpak is erop gericht om alle relevante partijen te betrekken bij de evaluatie. Alleen  
dan is de evaluatie waardevol.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
 
Bij het betrekken van de gemeenteraden moet vooraf helder worden gemaakt welke  
bevoegdheid het college heeft en welke bevoegdheid/rol de raad heet.  
In de oorspronkelijke opdracht van het PHO-Maatschappij is een gesprek met een  
afvaardiging van raadsleden voorzien:  

 Enerzijds is dat begrijpelijk want de lokale raden zullen uiteindelijk, aan de hand 
van besluitvorming over de dienstverleningsovereenkomst, geïnformeerd worden 
door de portefeuillehouders. En in positie worden gebracht in het geval de 
besluitvorming - volgend op de evaluatie - de bevoegdheden van de raden 
omvat.  

 Anderzijds is de dienstverleningsovereenkomst strikt genomen een 
‘collegeregeling’, en is ook geaccordeerd door de colleges. De bevoegdheden 
van de raad omvatten het instemmen met het regionaal beleid rondom jeugdhulp 
en de toetreding tot samenwerking in de GR Holland Rijnland.  

Gelet op bovenstaande is het verstandig om het gesprek met raadsleden tevoren goed te 
richten met een voorbereidende notitie. 
 

Naast de evaluatie kunnen andere factoren een rol spelen in het besluit van gemeenten 

om de DVO bij het al dan niet te verlengen. 

De evaluatie van de DVO draagt bij aan de besluitvorming over de verlenging. Los 
daarvan kunnen nog andere factoren en afwegingen een rol spelen bij het besluit van 
gemeenten om al dan niet te verlengen. Deze andere factoren en afwegingen vallen 
buiten het kader van deze evaluatie en kunnen voor gemeenten verschillend zijn.  
 
De evaluatie en het besluit over het al dan niet verlengen van de DVO valt in de periode 

dat de nieuwe colleges geformeerd worden. 

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:  
De kosten van de uitvoering van het onderzoek zijn gedekt uit het budget werkagenda 
jeugd 2017 Holland Rijnland.  
 
Planning (voorlopig): 
 
Evaluatieonderzoek  januari – februari 

2018 
Conceptrapportage opstellen februari 2018 

 
Conceptrapport bespreken met ambtelijk opdrachtgevers jeugd 8 maart 2018 

 
Conceptrapport bespreken met AO Jeugd 
 

20 maart 2017 

Conceptrapport bespreken in PHO Maatschappij   11 april 2018 
 

Gecombineerd PHO Maatschappij en Bestuur & Middelen: informatief 
over rapport en verlenging DVO. 

30 mei 2018 

PHO Maatschappij: besluit over wel of niet verlengen van DVO wordt. 11 juli 2018 
 

 
 
Bijlagen: 

1. Evaluatie dienstverleningsovereenkomst regionale jeugdhulp Holland Rijnland: 

conceptnotitie resultaten oriënterende fase. 


