
 

 
 

 

 
 
  
  

 

 
 
 

 
 
   
  
  
  
   
  
  
   

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Oplegvel 

1. Onderwerp Addendum voor verlenging en wijziging van de 
Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 
en 2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland 

2. Rol van het samenwer
kingsorgaan Holland Rijn
land 

Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Continueren en aanscherpen van het gezamenlijk 
opdrachtgeverschap jeugdhulp. 

4. Behandelschema: Datum: In
formerend 

Datum: 
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 

Colleges November / de-
PHO 21 november cember 2018 
DB 
Gemeenteraad 

2018 

DB 22 november 
AB 
Gemeenteraad 

2018 

5. Advies PHO Beslispunten: 
De Colleges te adviseren om in te stemmen met: 

1. het addendum voor verlenging en wijzi
ging van de Dienstverleningsovereen
komst Jeugdhulp 2017 en 2018 tussen 
gemeenten en Holland Rijnland (bijlage 
08b); 

2. het aan bovengenoemde dienstverle
ningsovereenkomst verbonden Besluit 
mandaat, volmacht en machtiging Holland 
Rijnland (bijlage 08c). 

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te 
adviseren om: 

3. in te stemmen met het addendum voor 
verlenging en wijziging van de Dienstver
leningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 
2018 tussen gemeenten en Holland Rijn
land (bijlage 08b); 

4. de aan bovengenoemde dienstverle
ningsovereenkomst verbonden mandaat, 
volmacht en machtiging te aanvaarden 
(bijlage 08c). 



 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
   

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Geen 

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

Naar aanleiding van de evaluatie van de dienst
verleningsovereenkomst Jeugdhulp hebben de 13 
colleges van de deelnemende gemeenten beslo
ten om de huidige overeenkomst onder voorwaar
den te verlengen. Met vaststelling van het adden
dum wordt zowel de verlenging als de wijziging 
van de overeenkomst geregeld. 

8. Inspraak Nee 

9. Financiële gevolgen Binnen de financiële kaders 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 Jeugdwet 

Eerdere besluitvorming: 
 Opdrachtgeverschap jeugdhulp (6 no

vember 2013) 
 Notitie Gezamenlijk opdrachtgeverschap 

jeugdhulp (7 maart 2014) 
 Uitwerking inhoudelijk en technisch op

drachtgeverschap jeugdhulp (2 juli 2014) 
 Regionaal opdrachtgeverschap/ DVO 

jeugdhulp 2014-2016 (12 november 2014) 
 Opdrachtgeverschap jeugdhulp 2016 en 

2017 (25 mei 2016) 
 Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 

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

 Opdracht werkgroep evaluatie DVO 
Jeugdhulp (30 augustus 2017) 

 Evaluatie DVO regionale jeugdhulp Hol
land Rijnland, oriënterende fase (13 de
cember 2017) 

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

Jeugdhulp, eindrapport (30 mei 2018) 
 Verlenging dienstverleningsovereenkomst 

Jeugdhulp (30 mei 2018) 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

Adviesnota PHO (concept) 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 21 november 2018  
Tijd: 09:30 – 12:30 uur 
Locatie: Gemeentehuis Teylingen 
Agendapunt: 8 
Kenmerk: 

Auteur: Paul Grob 
Organisatie: Holland Rijnland 

Onderwerp: 
Addendum voor verlenging en wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 
2017 en 2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland. 

Beslispunten: 
De Colleges te adviseren om in te stemmen met: 

1. 	 het addendum voor verlenging en wijziging van de Dienstverleningsovereen
komst Jeugdhulp 2017 en 2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland (zie bijla
ge 08b); 

2. 	 het aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden Besluit man
daat, volmacht en machtiging Holland Rijnland (bijlage 08c). 

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om: 
3. 	 In te stemmen met het addendum voor verlenging en wijziging van de Dienstver

leningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018 tussen gemeenten en Holland 
Rijnland (bijlage 08b); 

4. 	 de aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden mandaat, 
volmacht en machtiging te aanvaarden (bijlage 08c). 

Inleiding: 
De gemeenten in de regio Holland Rijnland werken al sinds 2006 nauw samen op het 
beleidsterrein jeugd. Het was dan ook een logische stap voor de gemeenten om de de
centralisatie van de jeugdzorg gezamenlijk voor te bereiden en te organiseren. Meer hier
over kunt u lezen in het regionaal beleidsplan ‘Hart voor de Jeugd’. In de afgelopen jaren 
is veel bereikt in het verbeteren van de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen. 
Een van de mijlpalen in de samenwerking is de start van de Tijdelijke Werkorganisatie 
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO Jeugdhulp) in 2015. 

Via de TWO Jeugdhulp geven de gemeenten gezamenlijk invulling aan het opdrachtge
verschap richting jeugdhulpaanbieders. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) afgesloten tussen 13 gemeenten en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. 
De DVO (bijlage 08d) loopt per 1 januari 2019 af en kan met maximaal twee jaar worden 
verlengd.  

Conform artikel 12.2 van de DVO is in het eerste kwartaal van 2018 de overeenkomst 
geëvalueerd. Op basis van het rapport Evaluatie dienstverleningsovereenkomst Holland 



 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

  
  

 

 
 

Rijnland hebben de 13 colleges vóór 1 juli 2018 besloten (conform art. 1.3 DVO) om de 

huidige DVO onder voorwaarden te verlengen. De werkgroep Evaluatie DVO Jeugdhulp 

heeft hiertoe een addendum opgesteld. Met vaststelling van het voorliggende addendum 

wordt zowel de verlenging als de wijziging van de overeenkomst geregeld.
 

Beoogd effect: 

Continueren van het gezamenlijk opdrachtgeverschap met betrekking tot de jeugdhulp. 


Argumenten: 
1.1 + 3.1 De dienstverleningsovereenkomst met bijbehorend addendum zijn noodzakelijk 

voor de uitvoering van het gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp.  
Met deze overeenkomst leggen de gemeenten vast welke inhoudelijke en technische 
taken ze door Holland Rijnland willen laten uitvoeren en welke voorwaarden hieraan zijn 
verbonden. 

1.2 + 3.2 De huidige dienstverleningsovereenkomst wordt met vaststelling van het ad-
dendum verlengd en op onderdelen aangepast.  
De aanpassingen zijn in het addendum per artikel opgesomd, ze betreffen in hoofdlijn: 

o	 Een aanvulling op de overwegingen; 
o	 Technische aanpassingen, zoals consequent woordgebruik en aanpassingen 

noodzakelijk door tijdsverloop; 
o	 Het namens de Gemeenten verzorgen van de Jeugdbeschermingstafel; 
o	 De bepaling van het financiële kader voor het opstellen van de Programma

begroting Jeugdhulp Holland Rijnland; 
o	 Een evaluatie bepaling; 
o	 De mogelijkheid om de overeenkomst met opnieuw één jaar te verlengen; 
o	 Een opzegtermijn bij voortijdige uittreding. 

2.1 + 4.1 Dit besluit is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlenings-
overeenkomst met bijbehorend addendum. 

Op basis van volmacht en machtiging van Burgemeester aan de Secretaris en mandaat 
van het College aan het Dagelijks Bestuur kan uitvoering worden gegeven aan de dienst
verleningsovereenkomst. 

Kanttekeningen/risico’s: 
De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de jeugdhulp. 
Holland Rijnland voert de taken in het kader van het opdrachtgeverschap uit in mandaat. 
Bij overeenkomsten in het kader van verlengd lokaal bestuur blijven de gemeenten als 
opdrachtgever financieel (bijvoorbeeld bij overschrijdingen) en juridisch verantwoordelijk 
en aansprakelijk. 

Financiën: 
De Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2019 - 2e versie en de meerjaren
begroting Jeugdhulp 2020 - 2023 bieden het financiële kader.  

Communicatie: 
N.v.t. 



 

  
  

 

 
 

 
 

 

Evaluatie: 
 Periodiek overleg zoals opgenomen in artikel 7 van de DVO
 
 Evaluatiebepaling (artikel 12); eerste kwartaal 2020
 

Bijlagen: 
08b Concept - addendum voor verlenging en wijziging van de Dienstverleningsover
eenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland. 
08c Concept - besluit mandaat, volmacht en machtiging jeugdhulp Holland Rijnland. 
08d De Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018 tussen gemeenten 
en Holland Rijnland. 


