
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Opdrachtformulering Bovenregionaal afstemming 
Gecertificeerde Instellingen 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Kies een item. 
    

3. Regionaal belang  
 
 
 
 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO Instemmen met de bovenregionale samenwerking  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

n.v.t. 

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

Instemmen met de bovenregionale samenwerking 
met de regio’s Zuid Holland Zuid, Midden Holland 
en Haaglanden op het gebied van de 
Gecertificeerde Instellingen.  

8. Inspraak Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
 

  Structureel/incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 



 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 

Auteur: Astrid van den Berg 
Organisatie: TWO Jeugdhulp 
 
 
Onderwerp: 
Opdrachtformulering Bovenregionaal afstemming Gecertificeerde Instellingen 
 
 
Beslispunten: 
Instemmen met de bovenregionale samenwerking met de regio’s Zuid Holland Zuid, 
Midden Holland en Haaglanden op het gebied van de Gecertificeerde Instellingen.  
 
Inleiding: 
Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de 
uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten hebben de wettelijke 
plicht ervoor te zorgen dat er een ‘toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen is’.  
 
Sinds 2016 vindt met enige regelmaat een bovenregionaal  ambtelijk afstemmingsoverleg 
plaats inzake de Gecertificeerde Instellingen. Aanleiding hiervoor was het feit dat het 
ministerie van VWS in het eerste kwartaal 2016 de gemeenten opriep om gezamenlijk te 
onderzoeken op welke wijze de regio’s in hun eigen belang samen kunnen optrekken om 
plannen te ontwikkelen met als doel de continuïteit van de uitvoering van maatregelen 
voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun regio’s te borgen. Sinds de transitie 
laten de regio’s Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Holland Rijnland en Midden Holland allen 
het grootste deel van de maatregelen uitvoeren door Jeugdbescherming West. Om die 
reden was het voor de hand liggend dat deze regio’s gezamenlijk zouden optrekken .  
 
Centrale thema’s waarover met elkaar afstemming heeft plaatsgevonden zijn: 

 De tarieven die door de vier regio’s gehanteerd worden. 
 De financiële positie van Jeugdbescherming West. 
 De invulling van het functiebekostigingsmodel 
 Het niveau van de ambitie om gezamenlijk op te trekken.  

 
Het ambtelijk afstemmingsoverleg stelt op basis van bovenstaande voor om de 
mogelijkheden voor en noodzaak tot meer duurzame bovenregionale afstemming en 
samenwerking te verkennen op de volgende thema’s: 
- Rol van gemeenten 
- Inkoopstrategie  
- Sturing op continuïteit 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 13 december 2017 
Tijd: 09:00 – 12:00 uur 
Locatie: Alphen aan den Rijn 
Agendapunt:  
Kenmerk:  



 

- Sturing op kwaliteit 
-  Sturing op innovatie.  
Dit voornemen is ook opgenomen in de Samenwerkingsagenda Jeugd 2018-2019 en is 
daarmee geborgd als sturing op de GI’s.  
 
Het PHO Maatschappij wordt gevraagd in te stemmen met deze ambtelijke en 
bestuurlijke samenwerking. 
 
Beoogd effect: 
Door bovenregionaal met de  regio’s Zuid Holland Zuid, Midden Holland en Haaglanden 
samen te werken, sturing op de Gecertificeerde Instellingen te verkennen.  
 
Argumenten:. 
1.1. Het ministerie van VWS heeft gemeenten opgeroepen gezamenlijk te onderzoeken 

op welke wijze de regio’s in hun eigen belang samen kunnen optrekken.  
Dit om plannen te ontwikkelen met als doel de continuïteit van de uitvoering van 
maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun regio’s te borgen. 
 

1.2 Vanuit sturing op de GI’s is het wenselijk bovenregionaal  op te trekken 
 
1.3 Vanuit de inhoud en kwaliteit van het jeugdaanbod is het wenselijk kennis en 
ervaringen bovenregionaal te delen. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Geen. Het betreft hier een verkenning. Eventuele beslispunten worden voorgelegd aan de 
bestuurders.  
 
Financiën:  
Nog niet van toepassing.  
 
Communicatie: 
Ook de 3 GI zullen betrokken worden in dit proces. Voordat de ambtelijke werkgroep van 
start gaat zal er een bestuurlijk overleg belegd worden om het voornemen te komen tot 
afstemming met hen te bespreken en ook op welke wijze zij verder in het proces 
betrokken kunnen worden.  
 
Evaluatie: 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen: 

1. Opdrachtformulering Bovenregionaal afstemming Gecertificeerde Instellingen 
2. Concept Rebel Groep rapportage 
3. Notitie continuïteit JB en JR 
4. Concept subcommissie Jeugd 28 september Continuïteit JB en JR 

 


