
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Regionaal samenwerkingsprotocol Jeugd 
Midden Holland / Holland Rijnland en de 
Raad voor de Kinderbescherming 2019 

2. Rol van het samenwer-
kingsorgaan Holland Rijn-
land 

 Platformtaak volgens gemeente 
   

3. Regionaal belang Heldere afspraken over de samenwerking tussen 
de gemeenten en de Raad voor de Kinderbe-
scherming.  
 
 
 

4. Behandelschema: 
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5. Advies PHO 1. De colleges te adviseren het Regionaal 
Samenwerkingsprotocol Jeugd Midden Hol-
land / Holland Rijnland en de Raad voor de 
Kinderbescherming 2019 vast te stellen. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

De samenwerkingsafspraken worden jaarlijks 
geëvalueerd en zonodig herzien.  

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 

staat) 

Colleges hebben de wettelijke taak de samenwer-
king met de Raad voor de Kinderbescherming 
(RvdK) jaarlijks vast te leggen. Ieder jaar worden 
deze afspraken geëvalueerd. Dit proces heeft tot 
enkele wijzigingen geleid. Het aangepaste Sa-
menwerkingsprotocol dient door de colleges vast-
gesteld te worden.   

8. Inspraak Nee 
 Ja, door:  

Wanneer: 



 

9. Financiële gevolgen  N.v.t. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
- Jeugdwet 
 

 Eerdere besluitvorming: 
- In het PHO van 15 juni 2015 hebben de por-

tefeuillehouders Maatschappij geadviseerd 
over de samenwerkingsafspraken voor 2016 
waarna deze in de colleges zijn vastgesteld.  

- Dagelijks Bestuur 15 juni 2017.  
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:        Miranda de Boer 
Organisatie:        Regionaal Beleidsteam Jeugd 
 
 
Onderwerp: 
Regionaal samenwerkingsprotocol Jeugd Midden Holland / Holland Rijnland en de 
Raad voor de Kinderbescherming 2019 
 
Beslispunten: 
1. De colleges te adviseren het Regionaal Samenwerkingsprotocol Jeugd Midden Hol-

land / Holland Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming 2019 vast te stellen.  

 
Inleiding: 
Colleges hebben de wettelijke taak de samenwerking met de Raad voor de Kinderbe-
scherming (RvdK) jaarlijks vast te leggen. Het is de wens van de RvdK om de afspraken 
jaarlijks te evalueren en indien nodig te wijzigen. Hierbij wordt aan alle betrokken partijen 
om input gevraagd en hebben gemeenten en samenwerkingspartners invloed op het pro-
ces. De herziene samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en de Raad voor de Kin-
derbescherming zijn vastgelegd in het ‘Regionaal Samenwerkingsprotocol Midden Hol-
land/Holland Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming 2019’.  
 
Beoogd effect: 
Heldere afspraken over de samenwerking tussen de gemeenten en de Raad voor de 
Kinderbescherming vast te leggen.   
 

Argumenten 
 
1.1 Het Samenwerkingsprotocol is (en voldoet aan) een wettelijke verplichting 

Artikel 3.1 lid 5 van de Jeugdwet stelt dat het college en de RvdK de wijze van samen-
werken vast moeten leggen in een protocol.  
Artikel 3.1 lid 6 van de Jeugdwet geeft aan dat in het protocol in ieder geval het volgende 
moet worden vastgelegd: de wijze waarop de RvdK en het college overleggen over welke 
Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in het verzoekschrift aan de rechter wordt opgenomen. 
 
1.2 Het protocol is op het niveau van Hollands Midden 

In het gedwongen kader werkt de regio veel samen op het niveau van Hollands Midden.  
De samenwerking is op dit onderdeel zeer wenselijk omdat de GI’s veelal op dit niveau 
werken. Hiernaast is het de wens van de RvdK om op het niveau van Haaglanden zoveel 
als mogelijk een eenduidige werkwijze te hanteren. Het samenwerkingsprotocol is een 

gezamenlijk product van zowel Holland Rijnland als Midden Holland en de RvdK. Part-
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ners, zoals de voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel, Gecertificeerde Instellingen en 
JGT’s hebben inhoudelijke input op het actualiseren van de samenwerkingsafspraken 
gegeven.  
 

1.3 Het protocol  tussen gemeenten in Holland Rijnland en Midden-Holland en de Raad 

voor de Kinderbescherming is tekstueel aangepast  

Na ruim drie jaar gewerkt te hebben met de Jeugdbeschermingstafel en deze in augustus 
2018 te hebben geëvalueerd, was het nodig opnieuw naar de samenwerkingsafspraken 
met de Rvdk te kijken. Vanuit alle direct betrokkenen (de GI’s, Jeugd- en Gezinsteams, 
Veilig Thuis, Jeugdbeschermingstafel, RvdK en gemeenten) is een afvaardiging in dit 
proces betrokken geweest. Dit proces heeft tot enkele tekstuele wijzigingen geleid.   
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 De samenwerkingsafspraken worden in de loop van 2019 vastgesteld.  

Vanwege bovenregionale afstemming (tegelijk zijn de samenwerkingsafspraken tussen 
Midden Holland en Haaglanden herzien) waren deze samenwerkingsafspraken op 01 
januari 2019 nog niet gereed. Zodra de  
 
1.2 De route van de besluitvorming wijkt af van die in 2017.  

In 2015 en 2016 hebben de colleges de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten 
en de RvdK vastgesteld. In 2017 ging het om summiere wijzigingen. Om het proces van 
vaststelling efficiënter in te richten, is in 2017 gebruik gemaakt van de ruimte die de DVO 
tussen gemeenten en Holland Rijnland bood om beide documenten vast te laten stellen 
door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Dat zou dit jaar weer kunnen, maar 
aangezien in de Jeugdwet staat het dat een verplichting van de colleges is om de sa-
menwerkingsafspraken vast te stellen, wordt in 2019 toch weer geadviseerd de colleges 
het protocol te laten vaststellen.  
 

Financiën:  
N.v.t. 
 
Planning:  
Besluitvorming colleges juni-juli 2019.  
 
Communicatie: 
Na besluitvorming wordt het samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbe-
scherming 2019 onder de betrokken samenwerkingspartners verspreid.  

 
Evaluatie: 
Het protocol wordt jaarlijks met betrokkenen herzien. 
 
Bijlagen: 
1. Regionaal Samenwerkingsprotocol Midden Holland/Holland Rijnland en de Raad voor 

de Kinderbescherming 2019 
 


