
 

VERLENGEN RESULTAATOVEREENKOMST 
COÖPERATIE JEUGD- EN GEZINSTEAMS HR   
HET PROCES 

Inleiding 

In dit memo wordt in het kort een schets gemaakt van het proces tot het verlengen 
van de resultaatovereenkomst Coöperatie jeugd- en gezinsteams Holland Rijnland. 
Na de tijdslijn wordt in de tekst uitleg gegeven over de onderwerpen die onderdeel 
uitmaken van het verlengingsproces. 
 

Tijdslijn 

Het proces rond de verlenging van de resultaatovereenkomst ziet er in samenvatting 
als volgt uit: 
 

Onderdeel Door Datum 

Besluitvorming 

Principebesluit verlenging PHO Maatschappij 6 maart 2019 

Behandeling procesvoorstel PHO Maatschappij 10 april 2019 

Formele instructie verlenging PHO Maatschappij1 26 juni 2019 

Besluit verlenging DB Holland Rijnland 27 juni 2019 

Besluit verlenging Coöperatie JGT 15 juni 2019 

Voorbereiding     

Vaststellen overlegschema Gemeenten / coöperatie / TWO  20 maart 2019 

Ophalen, afstemmen en verwerken 
van de aanvullende inhoudelijke voor-
waarden 

Gemeenten / coöperatie / TWO   20 maart 2019 / 
24 mei 2019 

Voorwaarden - met doorslaggevend 
belang - vertaald in resultaatovereen-
komst2 

TWO Jeugdhulp 1 juni 2019 

Nadere uitwerking van aanvullende 
voorwaarden  Gemeenten / coöperatie / TWO  1 juli 2019 /  

1 oktober 2019 
Aanvullende voorwaarden vertaald in 
resultaatovereenkomst TWO Jeugdhulp 15 oktober 2019 

 

Lokale keuzes en voorwaarden 

Alle gemeenten, die participeren in de regionale overeenkomst met de coöperatie 
JGT, hebben aangegeven te willen verlengen.  

                                                      
1 Gemeenten regelen het mandaat voor het geven van die instructie intern (al of geen besluit van het 
college en/of gemeenteraad) en passend binnen de tijdslijn. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag 
en Braassem participeren niet in deze inkoopprocedure. 
2 De gemeente Katwijk heeft daarbij het volgende voorbehoud gemaakt: ‘mits de coöperatie JGT akkoord 
gaat met specifieke voorwaarden en met nader ingevulde lokale opdracht’. Komt het niet overeenstem-
ming dan zal de gemeente Katwijk de resultaatovereenkomst niet verlengen. 



 

Vrijwel alle gemeenten hebben tegelijkertijd inhoudelijke wensen en/of wensen t.o.v. 
de organisatie/inrichting van de lokale teams. De gemeente Katwijk heeft daarbij het 
volgende voorbehoud gemaakt: ‘mits de coöperatie JGT akkoord gaat met specifieke 
voorwaarden en met nader ingevulde lokale opdracht’. Resultaat van het regionale 
proces van verlengen is om deze lokale wensen, voor zover bekend en omschreven, 
tijdig te verwerken in de regionale (verlengde) resultaatovereenkomst.  
 
Gemeenten formuleren aanvullende inhoudelijke wensen c.q. voorwaarden m.b.t. de 
organisatie/inrichting van de lokale teams. Deze aanvullende inhoudelijke wensen en 
voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. De aanvullende voorwaarden moe-
ten in het juridisch kader passen en uitvoerbaar zijn. De lokale teams maken bijvoor-
beeld deel uit van de jeugdhulpketen; aandacht voor de effecten van lokale keuzes 
voor de keten is noodzakelijk om te voorkomen dat bij complexe casuïstiek onduide-
lijkheden bestaan over taken en verantwoordelijkheden in de jeugdketen3.  Afhanke-
lijk van de voorstellen bekijkt TWO Jeugdhulp op welke wijze (vorm) de resultaat-
overeenkomst wordt aangepast.  
 
Om dit te realiseren organiseren gemeenten de dialoog met de coöperatie en nodi-
gen de accountmanager van TWO jeugdhulp hierbij uit. Deze dialoog is gericht op 
het ophalen, afstemmen en verwerken van de aanvullende inhoudelijke voorwaarden 
m.b.t. de inzet van de coöperatie in 2020. De TWO Jeugdhulp faciliteert en onder-
steunt dit proces, aangezien zij namens de gemeenten fungeren als opdrachtgever 
naar de coöperatie JGT. Onderwerpen die van doorslaggevend belang zijn binnen 
dit proces van het verlengen van de resultaatovereenkomst, moeten voor 1 juni 2019 
afgerond zijn, zodat het DB van Holland Rijnland, op instructie van het PHO Maat-
schappij, tijdig de overeenkomst kan verlengen.  
 
Voor nadere uitwerking van de voorwaarden, en/of voor voorwaarden die minder van 
doorslaggevend belang zijn is tijd tot 1 oktober 2019. De inhoudelijke wijzigingen die 
hieruit naar voren komen kunnen in een later stadium als bijlage aan de (verlengde) 
resultaatovereenkomst toegevoegd worden.  
 
Juridisch kader 
Op 6 maart 2019 hebben alle portefeuillehouders die nu participeren in de regionale 
overeenkomst met de Coöperatie jeugd- en gezinsteams Holland Rijnland (hierna: 
coöperatie) aangegeven dat ze de resultaatovereenkomst met 1 jaar verlengen.  
 
De resultaatovereenkomst is gekoppeld aan de ontwikkelovereenkomst. De ontwik-
kelovereenkomst wordt jaarlijks, tenzij anders besloten, stilzwijgend verlengd. In de 
resultaatovereenkomst is over de mogelijke verlenging van de resultaatovereen-
komst in artikel 4.2 het volgende opgenomen: 
 
4.2 De opdrachtgever kan na afloop van de looptijd genoemd in lid 1, de resultaat-

overeenkomst steeds verlengen met een jaar. Als de opdrachtgever van deze moge-

lijkheid gebruik wil maken, deelt hij dit schriftelijk mee aan opdrachtnemer, uiterlijk 

zes maanden vóór het einde van het kalenderjaar. 

 
                                                      
3 Relatie met de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, RvdK, Zorg en Veiligheidshuis. 



 

De overeenkomst is gesloten tussen de coöperatie en het DB van Holland Rijnland. 
Dit betekent dat Holland Rijnland vóór 1 juli 2019 schriftelijk aan de coöperatie mee-
deelt dat zij de overeenkomst wil verlengen. Het formele besluit tot verlenging wordt, 
conform artikel 4.1 van de DVO Jeugdhulp, door het DB van Holland Rijnland op 
instructie van het PHO Maatschappij genomen. Gemeenten regelen het mandaat 
voor het geven van die instructie intern (al of geen besluit van het college en/of ge-
meenteraad). 
 
 

Bijlage 1 Proces Jeugdhulp 2020/2021 

 
Het verlengen van de resultaatovereenkomst Coöperatie JGT is onderdeel van het 
bredere proces inrichting Jeugdhulp 2020/2021: 
 

 
 
Binnen dit proces zijn (regionaal) de volgende mijlpalen gehaald: 
 

• De notitie Risicoverevening regionale jeugdhulp is vastgesteld en geïmple-
menteerd met ingang van 1 januari 2019.  

• De DVO jeugdhulp is aangepast en met twee jaar verlengd tot en met 2020. 
• De resultaatovereenkomsten Jeugdhulp Ambulant, Jeugdhulp met Verblijf en 

EED worden met 1 jaar verlengd tot en met 2020. 
• Er zijn ambtelijk verschillende kennisdocumenten opgeleverd ter ondersteu-

ning aan de lokale/subregionale ontwikkelingen. 
• Medewerkers van de TWO Jeugdhulp participeren in meerdere of mindere 

mate binnen de subregionale ontwikkelingen rondom het proces Jeugdhulp 
2020/2021 

• Een voorstel omtrent de overeenkomsten met de Gecertificeerde Instellingen 
is in voorbereiding. 


