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woonruimteverdeling, de Regiotaxi en Verkeersveiligheid. In 2018 gaat het hier om 68% van de totale 
begroting. Voor 2019 voorzien we dat de inzet op deze uitvoerende taken ongeveer gelijk blijft. 

Het resterende deel van de begroting betreft voornamelijk de inzet op de Inhoudelijke Agenda, zoals 
in 2016 is vastgesteld. Dit onderdeel behelst voor een deel daadwerkelijke capaciteit (Strategische 
Eenheid: 12,5 fte), maar ook de jaarlijkse bijdrage aan het Cofinancieringsfonds, en de programma- 
en projectkosten. 

Inhoudelijke agenda 
De begroting 2019, en daarmee ook deze kadernota, gaat in op de inzet van de totale organisatie 
Holland Rijnland. Waar het de Inhoudelijke Agenda van de veertien samenwerkende gemeenten 
betreft, doet deze begroting alleen uitspraken over de inzet van Holland Rijnland hierin. Voor de 
eventuele inzet op projecten zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor hun eigen capaciteit, projecten 
en financiën. De rol van Holland Rijnland bestaat primair uit de platformrol, strategische verkenning, 
lobby en belangenbehartiging. Daarnaast voert Holland Rijnland de procesregie op een aantal 
speerpunten en voert het concrete projecten uit.  

Dat de nadruk dient te liggen op de platformrol en de lobby is in 2016 door de diverse 
portefeuillehouderoverleggen bevestigd. Als voorbeeld gelden een aantal positieve resultaten in 2017, 
zoals de stevige samenwerking binnen het domein Maatschappij, de ondertekening van het 
Energieakkoord, de kennisdeling via de Themacafés (bijv. mobiliteit en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp), de 
eerste toekenningen van bijdragen via het cofinancieringsfonds (bijv. Instrumentation for Space en de 
Taalhuizen), de actieve lobby met betrekking tot Jeugdhulp en het tegen gaan van bezuinigingen op 
het groenonderwijs. Uit het regeerakkoord blijkt inmiddels dat deze laatste bezuiniging inmiddels is 
teruggedraaid. Daarbij is de vrije ruimte om vanuit de Portefeuillehouderoverleggen in te kunnen 
spelen op het onverwachte steeds belangrijker. 

Een van de speerpunten in de inhoudelijke agenda is om de gemeenten te voorzien van strategische 
verkenningen, in het bijzonder voor wat betreft ontwikkelingen die samenhangen met de andere 
ambities van de regio. Een voorbeeld hiervan is het samen optrekken met gemeenten, de provincie en 
het hoogheemraadschap bij een strategische verkenning naar de effecten van klimaatverandering. 
Klimaatverandering vraagt om een integrale aanpak en afstemming met andere ruimtelijke opgaven, 
zoals bodemdaling, de energietransitie en de verstedelijkingsopgave.  

Ontwikkeling inhoudelijke agenda 
In 2016 is gestart met de Inhoudelijke Agenda. Holland Rijnland is niet de trekkende kracht achter alle 
speerpunten uit de agenda. Dit komt doordat de samenwerkende gemeenten hebben geconstateerd 
dat enkele onderwerpen al op andere tafels worden opgepakt en door het aanbrengen van focus in de 
werkzaamheden van Holland Rijnland. Dit impliceert echter niet dat deze speerpunten geen 
(sub)regionale vraagstukken zijn.  

Zo is in 2017 geconstateerd dat Holland Rijnland geen actieve rol heeft bij de aanpak van leegstand 
en hergebruik van kantoren, omdat dit door de gemeenten (al dan niet in clusterverband) opgepakt 
wordt.  Holland Rijnland heeft ook een beperkte rol bij het onderwerp bodemdaling. Activiteiten op dit 
onderwerp vinden al plaats door diverse andere partijen, zoals het platform Slappe Bodem, waaraan 
onder meer de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem actief deelnemen. 
Impliciet wordt dit speerpunt wel meegenomen in andere speerpunten zoals energietransitie en natuur 
& landschap.  
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De TWO Jeugdhulp richt zich namens 13 gemeenten1 op de inkoop van de jeugdhulp voor de periode 
2017-2019. Daarbij voert de TWO Jeugdhulp de procesregie op de te realiseren transformatie en 
geeft het invulling aan het accounthouderschap richting jeugdhulpaanbieders en gemeenten. 
Daarmee wordt invulling gegeven aan het gemeentelijke opdrachtgeverschap richting 
jeugdhulpaanbieders. De TWO Jeugdhulp voert deze taken uit op basis van de 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) die is afgesloten tussen de gemeenten en Holland Rijnland. In 
2018 wordt de DVO tussen de gemeenten en Holland Rijnland geëvalueerd. Gemeenten nemen dan 
ook een besluit over de verlenging van de DVO tot en met 2020.  

3.1.2 Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen 

De opvang- en huisvestingsopgave bijzondere doelgroepen gaat over inwoners van Holland Rijnland 
die ondersteuning nodig hebben om (zelfstandig) te kunnen wonen. Dit betreft o.a. jongeren die 
uitstromen uit pleegzorg of residentiële jeugdhulp, mensen met psychiatrische problematiek, 
verslavingen, verward gedrag en licht verstandelijk beperkten. De ondersteuning die plaats vindt kan 
bestaan uit jeugdhulp, Wmo-begeleiding, maatschappelijk opvang of het afgeven van een indicatie 
beschermd wonen. 

De huisvesting van de doelgroepen maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt per 2020 
een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. In het uitvoeringsprogramma 
maatschappelijke zorg dat begin 2018 is vastgesteld zijn aanbevelingen voor de volgende onderdelen 
opgenomen: 

 preventieve maatregelen om instroom in maatschappelijke opvang en beschermd wonen te 
beperken; 

 de (lokale) organisatie van maatschappelijke opvang en toepassing van het Housing-first 
principe; 

 input voor lokale prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten 
 een opsomming van mogelijke woonvormen en –regelingen voor bijzondere doelgroepen en 

spoedzoekers 
 een advies voor urgentie, contingenten en lokaal maatwerk dat opgenomen kan worden in de 

nieuwe regionale huisvestingsverordening. 

Holland Rijnland gaat in 2019 een nieuwe regionale huisvestingsverordening op- en vaststellen. Hierin 
zal de huisvesting van bijzondere doelgroepen door middel van urgentie, contingenten, lokaal 
maatwerk of andere instrumenten een belangrijke plek krijgen in het woonruimteverdeelsysteem. 
Vanuit de inhoudelijke agenda wordt beleidsmatige inbreng geleverd voor het opstellen van de nieuwe 
verordening en het overleg hierover met corporaties, zorginstellingen en cliëntorganisaties. Doel is de 
uitstroom uit intramurale instellingen, beschermd wonen en jeugdhulp te stimuleren waardoor de inzet 
van gemeentelijke middelen voor (ondersteuning bij) huisvesting van bijzondere doelgroepen minder 
kan worden. 

                                                      
 
 
1 Vanwege de samenwerking met de gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg is Voorschoten voor de inkoop van de Jeugdhulp 
aangesloten bij Haaglanden. Voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem koopt de TWO Jeugdhulp uitsluitend gesloten 
jeugdhulp en jeugdhulp binnen het gedwongen kader  in. 
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loop van 2018 zal worden bezien welke rol en taken er voor Holland Rijnland op dit onderwerp 
gewenst zijn voor 2019. Voor de kantorenstrategie is eerder afgesproken dat dit geen onderdeel meer 
uitmaakt van de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland. Gemeenten benutten wel Holland Rijnland 
als platform voor regionale afstemming van hun kantorenstrategie en als communicatiekanaal richting 
de provincie. Indien er meer dan afstemming noodzakelijk is dan voorzien de gemeenten in de 
benodigde capaciteit. 

3.2.2 Energie 

Na ondertekening van het energieakkoord in september 2017 is begonnen met de verdere uitwerking 
en uitvoering van dit speerpunt. Deze omslag van beleid en ambitie naar uitvoering (via het in 2017 
opgestelde uitvoeringsprogramma)  vergt een behoorlijk inzet van alle partners. Holland Rijnland 
verzorgt daarbij de programma coördinatie.  

Capaciteit en budget zijn geregeld voor 2017 en 2018. Begin 2018 zal voor 2019 en verder 
financiering gevraagd worden aan de colleges en raden, dus ook voor 2019. Eind 2018 zal er een 
tussentijdse evaluatie plaatsvinden: waar staan we in de uitwerking en uitvoering na een jaar? Mede 
op basis hiervan zal het uitvoeringsprogramma voor 2019 – 2025 opgesteld worden. De nadruk in 
2019 zal liggen op verdere uitwerking, het tot bloei laten komen van de vele initiatieven voor 
energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de regio, lobby richting de provincie waar 
het ruimte voor duurzame energie betreft (gezien de provinciale verkiezingen in het voorjaar van 
2019). Ook wordt ingespeeld op de landelijke regelgeving ten aanzien van energie, bijvoorbeeld op 
het gebied van warmte (geen aansluitplicht meer voor gas). De inzet vanuit Holland Rijnland 
(capaciteit en budget) wordt gecontinueerd.  

3.2.3 Space 

De focus komt te liggen op het ontwikkelen en implementeren van een regio-agenda ter versterking 
van het vestigingsklimaat van ruimtevaart-gerelateerde (maak)industrie. Onder andere door het 
creëren en versterken van de randvoorwaarden en het stimuleren van crossovers naar andere 
disciplines. De regio-agenda moet samen met de gemeenten, provincie Zuid-Holland, 
InnovationQuarter en Economic Board Zuid Holland tot ontwikkeling komen. Holland Rijnland werkt  
de komende jaren in ieder geval mee met het project Instrumentation for Space, het ontwikkelen van 
een MBO opleiding voor  de ruimtevaart in triple helix verband. In het verlengde van de regio-agenda 
voor Space ligt de ontwikkeling van de Unmanned Valley –het regionaal testcentrum voor drones- op 
voormalig vliegveld Valkenburg. Door het stimuleren van het vestigingsklimaat van drone-gerelateerde 
industrie wordt bijgedragen aan de economische ontwikkeling van de regio. 

3.2.4 Greenports en Biobased  

Het speerpunt biobased is in 2017 nauw verweven met  het speerpunt Greenports van morgen. 
Stimulering van de biobased economy vindt hoofdzakelijk plaats via het programma Biobased 
Greenports Zuid-Holland, met Kenniscentrum Plantenstoffen als uitvoerende partij in plaats van 
ambtelijke inzet vanuit Holland Rijnland. Holland Rijnland is medefinancier van dit brede programma , 
is lid van de Advisory Board en heeft een plaats in de ambtelijke governance. Daarnaast is biobased 
economy in 2017 opgenomen als onderdeel van de regionale agenda Greenports Holland Rijnland.  

Op basis van een uitvoeringsprogramma wordt door Holland Rijnland voor de drie greenports die de 
regio huisvest inzet gepleegd op de thema’s energie, duurzaamheid en onderwijs/arbeidsmarkt. 
Energie is één van de uitvoeringslijnen van het energieakkoord. Duurzaamheid kent een dubbele 
insteek. Vanuit biobased is de focus om op basis van plant-inhoudstoffen de sierteelt te innoveren 
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Het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland loopt tot en met 2020 en wordt doorontwikkeld. In 
2018 starten we de discussie over de mogelijkheden en wensen voor de periode daarna. Deze 
discussie loopt door in 2019, inclusief besluitvorming hierover. De uitvoering van het LEADER 
programma en projecten binnen de thema’s Circulaire Economie en Gezondheid vindt in 2019 
onverminderd plaats. We continueren de inzet van Holland Rijnland hierop.  

3.3.2 Mobiliteitsnetwerk 

In 2017 is de knelpuntenanalyse met bijbehorende werkagenda vastgesteld. Holland Rijnland levert 
inzet voor de lijnen van deze agenda en de mobiliteitsvernieuwing binnen hoogwaardig openbaar 
vervoer (HOV), auto, fiets en water. Tevens biedt zij een platform voor bespreking van de voortgang 
van deze lijnen en bewaakt zij de voortgang van de uitvoeringslijnen. Daarnaast zet zij zich in voor 
gerichte lobby en subsidieverkenningen ten gunste van het realiseren van de regionale doelstellingen 
die voortvloeien uit de afspraken in de werkagenda. De inzet op de lopende RIF-projecten 
Rijnlandroute, HOV-netwerk en Programma ontsluiting greenport Duin- en Bollenstreek (inclusief de 
Duinpolderweg) gaat onverminderd door. Holland Rijnland blijft de lobby voor de frequentieverhoging 
van de treindienst op het traject Leiden – Utrecht ondersteunen. Tevens zet de regio actief in op 
andere lobby trajecten, waaronder de doorontwikkeling van station Leiden centraal als regionaal én 
nationaal OV-knooppunt. 

Holland Rijnland werkt op het dossier mobiliteit samen met andere overheden. Met Midden-Holland 
wordt op diverse dossiers samengewerkt. Beide regio’s laten momenteel één gezamenlijke OV-visie 
opstellen waarvan het doelgroepenvervoer eveneens deel uitmaakt. Verder vindt samenwerking 
plaats op de dossiers N11/A12 en landbouwverkeer. Daar waar van toepassing zal dit in de toekomst 
ook plaatsvinden. Met de provincie Noord-Holland wordt op het dossier Duinpolderweg en HOV 
Noordwijk- Schiphol samengewerkt. Met de Metroolpoolregio Amsterdam (MRA) kan de 
samenwerking intensiever plaatsvinden. Hiervoor zullen contacten gelegd worden. Ook met de 
Metroolpoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) lopen momenteel contacten. Daar waar dat wenselijk 
is zal deze samenwerking voortgezet geïntensiveerd worden. 

Met  Rijkswaterstaat wordt in 2019 naar verwachting het functioneren van de A44 inclusief op- en 
afritten en relaties met het onderliggende regionale wegennetwerk onder de loep genomen. Holland 
Rijnland zal hierin een actieve rol op zich nemen om de belangen van de gemeenten te behartigen en 
afstemming met lopende projecten te bewaken.  

In 2019 is Holland Rijnland nauw betrokken bij de nieuwe concessie voor het busvervoer in Zuid-
Holland Noord. Daarbij is het onderdeel doelgroepenvervoer in combinatie met openbaar vervoer in 
landelijk gebied nieuw bij deze concessie. Voor Holland Rijnland ligt hier nadrukkelijk een raakvlak 
met het beleidsterrein maatschappij. Daarnaast wordt ook binnen dit beleidsveld met grote regelmaat 
een beroep op Holland Rijnland gedaan voor het bieden van de platformfunctie en 
belangenbehartiging.   

Voor het fietsverkeer  zal in 2019 verder gewerkt worden aan het regionaal snelfietsnetwerk. 
Gemeenten worden gestimuleerd om de regionaal vastgestelde kwaliteit voor het fietspadennetwerk 
uit te voeren en ontbrekende schakels te realiseren. Bij stations en (nieuwe) R-net haltes is 
nadrukkelijk aandacht voor fiets parkeren.   

Ook bij Verkeer en Vervoer zal er steeds meer aandacht uitgaan naar duurzaamheid en nieuwe 
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en infrastructuur voor elektrisch fietsverkeer. 
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Onder meer bij de input voor de OV-concessie zal Holland Rijnland dit expliciet onder de aandacht 
brengen. 

 Het is belangrijk om goederenvervoer over weg, water en spoor slim te organiseren. 

3.3.3 Wonen/ verstedelijking 

Holland Rijnland biedt voor deze thema’s een inhoudelijk platform voor ondersteuning en afstemming 
met andere regionale thema’s. Aandachtspunt hierbij is de toenemende integrale aanpak van de 
verschillende lokale en regionale opgaven en de behartiging van regionale belangen. Naast de eigen 
verstedelijkingsopgave is het hierbij ook van belang om buiten de grenzen van de regio en provincie te 
kijken, zodat we rekening kunnen houden met de druk vanuit de metropoolregio’s Amsterdam en 
Rotterdam-Den Haag.  

De gemeenten in Holland Rijnland kennen een traditie van samenwerking. De afgelopen jaren zijn 
gezamenlijk verschillende keuzes gemaakt over ruimtelijk beleid, natuur en recreatie, kantoren, 
bedrijventerreinen, detailhandel, mobiliteit, duurzaamheid en energietransitie die invloed hebben op 
het wonen in de regio. In de Regionale Woonagenda zijn deze keuzes verdisconteerd. Doel is om 
daarmee het wonen in de regio te versterken. 

Tot op heden was dit vooral gericht op afstemming van het aantal te bouwen woningen. Met de 
Regionale Woonagenda 2017 hebben we daar nadrukkelijk  de gewenste kwalitatieve richting aan 
toegevoegd. Enerzijds vraagt dit een goed evenwicht tussen vraag en aanbod op de regionale 
woningmarkt, mede ten behoeve van de opgave van 2015 tot 2030 om 30.000 huishoudens extra te 
huisvesten in de regio. Anderzijds geeft de Regionale Woonagenda aan wat waardevolle strategieën 
zijn om de regio als plek om te wonen te versterken. Aandachtspunt hierbij is de huisvesting van 
bijzondere doelgroepen, zie de omschrijving van het speerpunt ‘opvang en huisvesting bijzondere 
doelgroepen’ binnen het Domein Maatschappij. 

De provincie heeft in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegd dat de regio’s elke 3 jaar de regionale 
woonvisies herzien. In 2019 wordt daarom gestart met de volgende actualisatie van de Regionale 
Woonagenda 2020.  

Verstedelijking wordt steeds meer gezien als integrale opgave, waarbij wonen, werken, gezonde 
leefomgeving, landschappelijke kwaliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid, 
energietransitie en bereikbaarheid tegelijkertijd worden onderzocht en aangepakt. Deze integrale 
aanpak vraagt een andere manier van samenwerking tussen partijen en tussen de (beleids)afdelingen 
binnen de eigen organisaties van gemeenten en provincie. Het gebiedsgericht werken van de 
provincie Zuid-Holland en de integrale aanpak die nodig is bij het opstellen van omgevingsvisies, 
bieden hiervoor  kansen om de verstedelijking  integraal verder vorm te geven.  

De verstedelijkingsopgave is niet te beperken tot één gemeente. Veel onderliggende opgaven 
overstijgen de gemeentegrenzen, denk aan maatregelen om klimaatveranderingen te mitigeren of het 
vraagstuk bereikbaarheid. Deze gemeente overstijgende vraagstukken moeten gezamenlijk, 
regionaal, worden opgepakt om resultaten te bereiken. Uitgangspunt ook hierbij is lokaal waar 
mogelijk, (sub-)regionaal waar nodig.  
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Bijlage 1: Scenario’s Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 

De evaluatie van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) jeugdhulp in 2018 is eveneens de 
evaluatie van het regionale opdrachtgeverschap jeugdhulp. Het is de bedoeling dat deze evaluatie 
wordt gebruikt bij het besluit van gemeenten over het al dan niet verlengen van de DVO. Dit besluit 
moet uiterlijk het tweede kwartaal van 2018 worden genomen (art 1.3 van de DVO). Bij het opstellen 
van de Kadernota 2019 is de besluitvorming hierover nog niet afgerond. Daarom worden hieronder 
een aantal scenario’s beschreven. 

 

Scenario 1 – De DVO jeugdhulp 2016-2018 wordt met twee jaar ongewijzigd verlengd. 

In dit scenario verandert er feitelijk niets. De in de DVO opgenomen optie voor verlenging wordt 
gelicht. De huidige governance blijft ongewijzigd van kracht. De colleges van de 13 samenwerkende 
gemeenten moeten hier afzonderlijk een besluit over nemen. Dat besluit wordt toegevoegd aan de 
huidige DVO waarmee de verlenging van de termijn geaccordeerd is. 

Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent een verlenging eveneens een verlenging van 
de tijdelijkheid van de werkorganisatie. Uitgangspunt van de tijdelijkheid van de TWO is dat geen 
frictiekosten na beëindiging mogen optreden. De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van 
de TWO zouden in dat geval niet kunnen worden verlengd. Voor de gedetacheerde medewerkers is 
verlenging mogelijk gemaakt in de detacheringsovereenkomsten. 

Voor de contractering betekent dit dat in kwartaal 4 van 2018 door de TWO Jeugdhulp een nieuwe 
inkoopstrategie met inkoopmodel en een nieuw inkoopplan opgeleverd moeten worden. In 2019 kan 
dan door de TWO Jeugdhulp gestart worden met de nieuwe inkoopprocedure voor de regionaal te 
contracteren jeugdhulp. 

 

Scenario 2 – De DVO jeugdhulp 2016-2018 wordt verlengd maar meer gemeenten maken een keuze 
voor lokale inkoop 

In dit scenario verandert er ten dele iets. De in de DVO opgenomen optie voor verlenging wordt 
gelicht. De huidige governance blijft ongewijzigd van kracht. De colleges van de 13 samenwerkende 
gemeenten moeten hier afzonderlijk een besluit over nemen. Dat besluit wordt toegevoegd aan de 
huidige DVO waarmee de verlenging van de termijn geaccordeerd is 

Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent een verlenging eveneens een verlenging van 
de tijdelijkheid van de werkorganisatie. Uitgangspunt van de tijdelijkheid van de TWO is dat geen 
frictiekosten na beëindiging mogen optreden. De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van 
de TWO Jeugdhulp zouden in dat geval niet kunnen worden verlengd. Voor de gedetacheerde 
medewerkers is verlenging mogelijk gemaakt in de detacheringsovereenkomsten. 

Voor de contractering betekent dit dat in kwartaal 4 van 2018 door de TWO Jeugdhulp een nieuwe 
inkoopstrategie met inkoopmodel en een nieuw inkoopplan - waarin de voorwaarden voor de lokale 
inkoop worden uitgewerkt - opgeleverd  moeten worden. In 2019 kan dan door de TWO Jeugdhulp 
gestart worden met de nieuwe inkoopprocedure voor de regionaal te contracteren jeugdhulp per 2020. 
De betreffende gemeenten starten zelfstandig de lokale inkoop per 2020. 

 

Scenario 3 – De governance wordt aangepast. De in de DVO jeugdhulp 2016-2018 beschreven taken 
op het gebied van regionale contractering gaan over naar de Gemeenschappelijke Regeling Holland 
Rijnland. 

In dit scenario wordt de DVO beëindigd. De in de DVO opgenomen taken die betrekking hebben op de 
regionale contractering gaan als overgedragen taak over naar de Gemeenschappelijke Regeling 
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Holland Rijnland. Daarom wordt ook in dit scenario onderscheid gemaakt in regionale en lokale 
inkoop. Hiervoor moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. De formulering en 
vaststelling van beleid blijven onverminderd de taak en verantwoordelijkheid van de samenwerkende 
gemeenten. De huidige governance verandert daardoor flink. De functionele regionale samenwerking 
blijft echter onverminderd intact.  De raden van de 13 samenwerkende gemeenten moeten hier 
afzonderlijk een besluit over nemen.  

Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent deze aanpassing het opheffen van de 
tijdelijkheid van de werkorganisatie. De TWO jeugdhulp wordt dan een afdeling van Holland Rijnland. 
De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van de TWO Jeugdhulp kunnen – na herbepaling 
van de benodigde formatie – worden omgezet naar een vast dienstverband. Voor de gedetacheerde 
medewerkers bestaat ook deze mogelijkheid en worden de detacheringsovereenkomsten beëindigd. 

Ook in dit scenario is het mogelijk dat gemeenten delen van de jeugdhulp lokaal inkopen. In dat geval 
betekent dit voor de contractering dat in kwartaal 4 van 2018 door de gemeenschappelijke regeling 
Holland Rijnland een nieuwe inkoopstrategie met inkoopmodel en een nieuw inkoopplan – waarin de 
voorwaarden voor de lokale inkoop worden uitgewerkt – opgeleverd  moeten worden. In 2019 kan dan 
door Holland Rijnland gestart worden met de nieuwe inkoopprocedure voor de regionaal te 
contracteren jeugdhulp. De betreffende gemeenten starten in 2019 zelfstandig de lokale inkoop per 
2020. 

 

Scenario 4 – De regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp wordt beëindigd. 

In dit scenario wordt de DVO beëindigd. Het gezamenlijke opdrachtgeverschap loopt dan eind 2018 
af. De met de jeugdhulpaanbieders regionaal afgesloten contracten hebben een looptijd van drie jaar 
en lopen eind 2019 af.  

Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent deze aanpassing het tijdelijk verlengen en 
daarna opheffen van de werkorganisatie. De TWO Jeugdhulp krijgt de taak om het 
accountmanagement richting jeugdhulpaanbieders in 2019 voor te zetten. Daarnaast krijgt de TWO 
Jeugdhulp de opdracht om de opgedane kennis over te brengen, de bovenregionale afspraken te 
beëindigen en zo nodig het gebuikte instrumentarium over te dragen aan de 13 gemeenten. Daarom 
moet een nieuwe DVO met de looptijd van maximaal een jaar worden opgesteld waarin de 
aangepaste taken worden verwoord. 

Uitgangspunt van de tijdelijkheid van de TWO is dat geen frictiekosten na beëindiging mogen 
optreden. De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van de TWO Jeugdhulp zouden in dat 
geval niet kunnen worden verlengd. Voor de gedetacheerde medewerkers is verlenging mogelijk 
gemaakt in de detacheringsovereenkomsten. 

De 13 gemeenten stellen zelfstandig in kwartaal 4 van 2018 een inkoopstrategie en een inkoopplan 
vast en gaan in 2019 zelf over tot contractering van de jeugdhulp per 2020. 


