
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Evaluatie dienstverleningsovereenkomst 
Jeugdhulp 
 

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 in twee varianten. Hiervoor is een 
DVO met Holland Rijnland afgesloten. De 
uitvoering van de DVO is zoals afgesproken 
geëvalueerd en hierna wordt besloten over de 
verlenging van de DVO.  
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
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  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
11-04-2018 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO Kennis te nemen van het evaluatierapport.  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Niet van toepassing.  



 

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

De 13 gemeenten in Holland Rijnland voeren 
gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor 
jeugdhulp uit in twee varianten. Hiervoor is een 
DVO met Holland Rijnland afgesloten. Het 
gezamenlijk opdrachtgeverschap en de DVO zijn 
geëvalueerd (conform artikel 12 van de DVO).  
Uiterlijk het tweede kwartaal 2018 moeten 
gemeenten een besluit nemen over een 
verlenging van de DVO.  
 
De evaluatie van de DVO omvat drie fasen: 
oriëntatie, verdieping en rapportage. Met de notitie 
‘bevindingen oriënterende fase (PHO 13 
december 2017), uitvoering van verdiepende fase 
(PHO 17 januari 2018) en het rapport ‘Evaluatie 
dienstverleningsovereenkomst Holland Rijnland’ is 
de evaluatie afgerond.  
 
In het PHO d.d. 11 juli 2018 wordt een besluit 
gevraagd over verlenging van de DVO.  
 

8. Inspraak Nee 
   

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Jeugdwet 
 

 Eerdere besluitvorming: 
- Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 

2017-2018 tussen gemeenten en Holland 
Rijnland (PHO Maatschappij 28 
september 2016) 

- Opdracht werkgroep evaluatie DVO 
Jeugdhulp (PHO 30 augustus 2017) 

- Evaluatie DVO regionale jeugdhulp 
Holland Rijnland, oriënterende fase (PHO 
13 december 2017) 

- Evaluatie DVO Jeugdhulp: groepsgesprek  
verdiepende fase (PHO 17 januari 2018) 

 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 



 

Adviesnota PHO (concept) 

Auteur:  Edith Coomans (HLT samen)  
 
 
Onderwerp:  
Evaluatie dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 
 
 
Beslispunten:  

1. Kennisnemen van het rapport Evaluatie dienstverleningsovereenkomst Holland 
Rijnland.  

 
Inleiding: 
De 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland voeren gezamenlijk het  
opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp uit in twee varianten. Hiervoor is een DVO met  
Holland Rijnland afgesloten.  
 
Artikel 12.2 van de dienstverleningsovereenkomst bepaalt dat uiterlijk het eerste kwartaal 
2018 de dienstverleningsovereenkomst moet worden geëvalueerd. Uiterlijk het tweede  
kwartaal 2018 moeten gemeenten een besluit nemen over verlening van de  
dienstverleningsovereenkomst.  
 
Op 13 december 2017 heeft het Pho Maatschappij ingestemd met de uitvoering van het  
evaluatieonderzoek, zoals in de notitie ‘Resultaten oriënterende fase’ is voorgesteld.  
Onderdeel van de uitvoering is een groepsgesprek geweest met het Pho op 17 januari  
2018. Het rapport Evaluatie dienstverleningsovereenkomst Holland Rijnland ligt nu voor.  

 
Beoogd effect: 
De evaluatie voorziet de gemeenten van input om in het tweede kwartaal 2018 te kunnen 
besluiten over het verlengen van de DVO Jeugdhulp.  
 

Argumenten:  
1.1 Uiterlijk het eerste kwartaal 2018 dient de dienstverleningsovereenkomst te zijn 

geëvalueerd. 

Artikel 12.2 van de dienstverleningsovereenkomst bepaalt dat uiterlijk het eerste kwartaal 
2018 de dienstverleningsovereenkomst moet worden geëvalueerd. De aanpak houdt 
rekening met het strikte tijdspad.  
 
1.2 Uiterlijk het tweede kwartaal 2018 moeten gemeenten een besluit nemen over 

verlening van de dienstverleningsovereenkomst. 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 11 april 2018 
Tijd: 9.00 uur -12.00 uur 
Locatie: Gemeente Nieuwkoop, Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen (Raadzaal) 
Agendapunt:  
Kenmerk:  



 

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.  
 
1.3 De betrokken partijen kunnen van de evaluatie leren en verbeteren.  

Sinds 2015 kopen de 13 gemeenten in twee varianten via TWO jeugdhulp in. Deze 
evaluatie kan een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van het gezamenlijk 
opdrachtgeverschap.   
  
Kanttekeningen/risico’s: 
Elke gemeente dient een besluit te nemen over de verlenging van de 

dienstverleningsovereenkomst en daarbij kunnen andere factoren of afwegingen een rol 

spelen.  

De evaluatie van de DVO draagt bij aan de besluitvorming over de verlenging èn 
daarnaast kunnen nog andere factoren en afwegingen een rol spelen bij die 
besluitvorming. Die andere factoren en afwegingen vallen buiten het kader van deze 
evaluatie en kunnen voor gemeenten verschillend zijn.  
 
 
Bijlagen: 

1. Rapport Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp Holland Rijnland 

(Bureau Partners en Pröpper, 28 februari 2018). 


