
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Verlenging en administratieve wijziging van de 
resultaatovereenkomsten “veiligheid” met de 
gecertificeerde instellingen 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

 Platformtaak volgens gemeente 
   

3. Regionaal belang  
 
 
 

4. Behandelschema: 
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5. Advies PHO 1. In te stemmen met het verlengen van de 
resultaatovereenkomsten “veiligheid”; 

2. In te stemmen met de administratieve 
wijziging mbt het tot stand komen van het 
budgetplafond; 

3. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te 
adviseren de resultaatovereenkomsten 
“veiligheid” te verlengen en deze 
administratieve wijziging door te voeren. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

n.v.t. 

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

Met drie gecertificeerde instellingen zijn 
resultaatovereenkomsten afgesloten. De 
ingangsdatum  is 1 januari 2017 en de looptijd is 
36 maanden waardoor de overeenkomsten op 31 
december 2019 eindigen tenzij gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheid om met een jaar te 
verlengen. Als hiervan gebruik wordt gemaakt dan 
moet dat uiterlijk zes maanden voor het einde van 
2019 schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan 
opdrachtnemers. 



 

8. Inspraak Aan de betreffende gecontracteerde partijen is 
gevraagd hoe zij aan kijken tegen een verlenging 
van de resultaatovereenkomst “veiligheid”. 
Alle betreffende partijen hebben positief 
gereageerd op een verlenging van de 
resultaatovereenkomst. 

9. Financiële gevolgen  Binnen begroting Holland Rijnland 
  
 Het beschikbare budget voor de betreffende 

instellingen is opgenomen in de 
Meerjarenbegroting Jeugdhulp 2020-2014 die 
separaat wordt voorgelegd. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
- Jeugdwet 
- Regionaal beleidskader “Hart voor de 

Jeugd 
 

 Eerdere besluitvorming: 
- PHO 2017: instemming verkenning van 

de bovenregionale samenwerking voor de 
inkoop van de GI’s; 

- PHO 30 mei 2018: instemming met de 
inkoopstrategie jeugdhulp 2020; 

- PHO 11 juli 2018: bovenregionale 
samenwerking GI’s; 

- PHO 27-11-2019: houtskoolschets 
inkoopproces jeugdhulp 2020 in Holland 
Rijnland; 

- PHO 27-11-2018 stand van zaken 
bovenregionale samenwerking in de 
contractering van de GI’s 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO (concept) 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:  Michel Tettero 
Organisatie:  TWO Jeugdhulp 
 
 
Onderwerp: 
Verlenging en administratieve wijziging Resultaatovereenkomst Veiligheid Gecertificeerde 

Instellingen.  

 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met het verlengen van de resultaatovereenkomsten “veiligheid”; 
2. In te stemmen met de administratieve wijziging met betrekking tot het tot stand 

komen van het budgetplafond; 
3. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren de resultaatovereenkomsten 

“veiligheid” te verlengen en de administratieve wijziging door te voeren. 
 
Inleiding: 
Vanuit de platformtaak van Holland Rijnland voor de inkoop van Jeugdhulp zijn  
resultaatovereenkomsten “Veiligheid” gerealiseerd tussen Holland Rijnland en drie  
gecertificeerde instellingen: Jeugdbescherming West, William Schrikker Stichting en het  
Leger des Heils. De resultaatovereenkomst geeft invulling aan de jeugdreclassering en 
kinderbeschermingsmaatregelen. De duur van deze resultaatovereenkomst is van 1  
januari 2017 tot en met 31 december 2019 waarbij de overeenkomst de mogelijkheid  
biedt om de resultaatovereenkomst telkens met een jaar te verlengen. Als geopteerd  
wordt voor een verlenging moet de opdrachtgever dit uiterlijk zes maanden voor het einde  
van de resultaatovereenkomst schriftelijk meedelen aan opdrachtnemer. Om die reden  
wordt dit voorstel nu aan u voorgelegd voor besluitvorming. 
 

Beoogd effect: 
Continuïteit van zorg voor de jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen in de 
regio Holland Rijnland. 
 

Argumenten:  
1. Verlengen van de resultaatovereenkomst met een jaar is procedureel en inhoudelijk 

wenselijk. 

1.1 Met de verlenging wordt de continuïteit voor de jeugdreclassering en de 
kinderbeschermingsmaatregelen in de regio Holland Rijnland gerealiseerd; 

1.2 Met de verlenging wordt aangesloten bij het inkoopproces zoals opgenomen in de 
houtskoolschets inkoopproces Jeugdhulp 2020 in Holland Rijnland; 

Vergadering: PHO 
Datum: 22 mei 2019  
Tijd: 09:00 – 12:00 uur 
Locatie: Kaag en Braassem 
Agendapunt: 07 
Kenmerk:  



 

1.3 Er ontstaat ruimte om de resultaten van de bovenregionale afstemming voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering en de regionale pilot “Samen werken aan 
veiligheid” te betrekken bij het inkoopproces Jeugdhulp 2020; 

1.4 Aanbieders en gemeenten richten geen aanbestedingsproces in, waardoor tijd 
beschikbaar is voor gewenste inhoudelijke ontwikkeling. 

2. Artikel 30 BUDGETPLAFOND is bij verlenging niet meer passend voor de 

overeenkomst. 

In artikel 30 wordt geregeld op welke wijze het budgetplafond voor het komende 
begrotingsjaar gedurende de initiële looptijd tot stand komt. In een procedure bij 
verlenging is niet voorzien - omdat daarin de jaartallen passend binnen de huidige looptijd 
vermeld staan - waardoor op dit punt aanpassing noodzakelijk is en waarbij dezelfde 
systematiek zal worden gehanteerd. Gedurende het lopende begrotingsjaar wordt het 
budgetplafond voor het komende begrotingsjaar vastgesteld. 
 
3. Met een positief advies kan het dagelijks bestuur overgaan tot besluitvorming. 

Met een positief advies van het PHO kan het DB van Holland Rijnland overgaan tot 
besluitvorming en het tijdig informeren van de opdrachtnemers. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 bij voorkeur worden met de samenwerkingspartners meerjarige verbintenissen 

aangegaan. Overeenkomsten met een langere duur bieden voor de instellingen meer 
zekerheden waardoor investeringen op de langere termijn beter kunnen renderen.  

1.2 geen 
1.3 voortgang op de bovenregionale samenwerking en de regionale pilot “Samen werken 

aan veiligheid” is wenselijk om nieuwe ontwikkelingen en inzichten te kunnen 
betrekken in het inkooptraject Jeugdhulp 2020 Holland Rijnland. Vooral op de 
regionale pilot wordt een risico gesignaleerd op de voortgang. Er worden maatregelen 
genomen om de voortgang in 2019 te realiseren. 

2 geen, met de administratieve wijziging wordt aangesloten bij de systematiek van de 
afgelopen jaren en de begrotingscyclus. 

3 geen 
 
Financiën:  
De verlenging van de resultaatovereenkomst heeft geen financiële consequenties. 
 
Planning:  

- PHO 22 mei 2019 besluitvorming en advies aan DB Holland Rijnland; 
- DB Holland Rijnland 6 juni 2019 besluitvorming; 
- Eind juni 2019 schriftelijk informeren van de opdrachtnemers; 
- Juni / Juli 2019 Afwikkelen van de verlenging en aanpassing van de 

resultaatovereenkomst. 
 
Communicatie: 
▪ Schriftelijk informeren van de opdrachtnemers voor 1 juli 2019; 
▪ De opdrachtnemers zijn voorafgaand aan dit advies gevraagd over hun standpunt ten 

aanzien van een verlenging. Alle opdrachtnemers staan positief ten opzichte van de 
verlenging van de overeenkomst. 
 



 

Evaluatie: 
nvt: het beoogde resultaat is behaald als de verlenging is gerealiseerd. 
 
Bijlagen: 
07a Memo verlengen resultaatsovereenkomsten veiligheid 2019 


