
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

  

 
  

  

«BLOCK_POSTADRES»  


Datum: 23 april 2018 

Kenmerk: UIT-18-16862  

Telefoon: 071 – 523 90 36  

E-mail: r.somair@hollandrijnland.nl 

Onderwerp: Evaluatierapport DVO Jeugdhulp 

Geacht College,  

De gemeenten in de regio Holland Rijnland werken al sinds 2006 nauw samen bij 
het bieden van de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen. In de afgelopen 
jaren is samen veel bereikt. Een van de mijlpalen in de samenwerking is de start van 
de TWO Jeugdhulp in 2015.  

Achtergrond 
Via de TWO Jeugdhulp geven onze gemeenten op een efficiënte wijze gezamenlijk 
invulling aan het opdrachtgeverschap richting jeugdhulpaanbieders. Hiervoor is een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen 13 gemeenten en het 
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. 

De DVO loopt per 1 januari 2019 af en kan met twee jaar worden verlengd. Daarover 
dienen de Colleges uiterlijk in het tweede kwartaal 2018 te besluiten (art. 1.3 DVO). 
Artikel 12 bepaalt dat de DVO uiterlijk in het eerste kwartaal 2018 wordt 
geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd door een extern bureau en inmiddels 
afgerond. Bijgevoegd vindt u het evaluatierapport (bijlage 1). 

Reactie PHO Maatschappij Holland Rijnland op de evaluatie 
Het PHO Maatschappij herkent zich op een enkel punt na in het rapport van de 
onderzoeker. Aanvullend geven wij de Colleges daarom graag nog het volgende  
mee: 
 Sturing en informatievoorziening: 

Op het vlak van informatievoorziening zijn we continu op zoek naar een goede  
balans tussen het verkrijgen van sturingsinformatie enerzijds en de administratieve 
belasting van jeugdhulpaanbieders anderzijds. In onze regio willen we onnodige 
bureaucratie voor zowel cliënten als aanbieders voorkomen. Dit betekent overigens 
niet dat gemeenten onvoldoende sturingsmogelijkheden op de jeugdhulp hebben, 
zoals wellicht uit het rapport kan worden afgeleid.  



 

  
 

 
  

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Het ‘Sturingsplan Jeugdhulp 2018-2019 Holland Rijnland’ gaat in op dit 
sturingsvraagstuk en de rol van de gemeenten daarbij. 

 Lokale inkoop: 
Binnen de DVO is er ruimte voor gemeenten om onderdelen van de jeugdhulp lokaal 
in te kopen. De gemeenten Alphen aan den Rijn & Kaag en Braassem maken 
gebruik van deze mogelijkheid. Het rapport gaat hier verder niet in op de inhoud 
hiervan. In de regio hechten we veel waarde aan het leren van elkaar.    

 Transformatie van de jeugdhulp is een gezamenlijke opgave: 
De transformatie van de jeugdhulp vindt plaats bij aanbieders, met kennis en kunde 
van aanbieders, onder regie en opdrachtgeverschap van gemeenten. Dit vraagt om  
een opgavegerichte samenwerking, waarbij opdrachtgever, opdrachtnemer en 
partners zoals het onderwijs vanuit hun rol en verantwoordelijkheid invulling geven  
aan de transformatiedoelstellingen. Concreet betekent dit dat de 
verantwoordelijkheid voor de transformatie niet alleen bij gemeenten ligt, maar ook 
bij jeugdhulpaanbieders zelf.  

Vervolg 
De inkoop van de jeugdhulp voor 2020 en verder dient zich alweer aan. Om de 
inkoopprocedure op tijd te starten bepalen de gemeenten dit jaar nog: 
 welke onderdelen (= hulp en zorg) 

 door wie (= lokaal en/of regionaal)  
 hoe (= inkoopmodel) worden ingekocht.  

De TWO Jeugdhulp speelt een belangrijke rol in dit proces. Tijdige besluitvorming 
over de verlenging van de DVO Jeugdhulp door de Colleges is daarom van 
essentieel belang. Het PHO Maatschappij buigt zich op 30 mei aanstaande over een 
gezamenlijk advies aan de Colleges hierover. 

Wij verzoeken u vervolgens om vòòr 1 juli 2018 schriftelijk kenbaar te maken aan 

het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland of uw College de DVO Jeugdhulp en het 

daaraan verbonden ‘besluit mandaat, volmacht en machtiging’ wenst te verlengen. 

Eventuele aanvullende afspraken worden na 1 juli vastgelegd in een 

verlengingsbijlage bij de DVO.  


Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot mevrouw R.S. Somair via 

rsomair@hollandrijnland.nl of 071 – 523 90 36.  


Hoogachtend,  

namens de 13 portefeuillehouders Jeugd in de regio Holland Rijnland 


Mevrouw R.A. van Gelderen  

Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland
 

Bijlage: 	 Rapport Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp Holland 
Rijnland (Bureau Partners en Pröpper, 19 april 2018) A3-formaat 
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