
 

Oplegvel 
 

1. Onderwerp 
 

Opdracht TWO Jeugdhulp 2020 en verder  

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Efficiencytaak  
  

3. Regionaal belang Een passend en dekkend aanbod van jeugdhulp 
voor inwoners van de gemeenten in de regio 
Holland Rijnland. Gebruikmakend van de 
opgebouwde regionale infrastructuur.  
 

4. Behandelschema: 
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5. Advies PHO 1. In te stemmen met het voornemen 
(principebesluit) om te komen tot een 
nieuwe DVO: 
a. met minimale looptijd van 5 jaar;  
b. waarin nadere afspraken worden 

gemaakt over een passende 
governance.  
 

2. Het DB van Holland Rijnland hierover te 
informeren. 
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 



 

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

Voorliggend voorstel is opgesteld door de 
projectgroep doorontwikkeling jeugd Leidse regio 
en de ambtelijke adviseurs van de HLT, Katwijk, 
Noordwijk, Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en 
Kaag en Braassem. Het voorstel betreft een 
principebesluit om een nieuwe DVO uit te werken 
(c.q. hernieuwde opdracht aan de TWO Jeugdhulp) 
met een minimale looptijd van 5 jaar. Door in te 
stemmen met dit voorstel geven de gemeenten aan 
dat zij in 2020 en verder een rol zien voor de TWO 
bij de inkoop van de jeugdhulp. Dit bevordert het 
inkoopproces.  
  
 

8. Inspraak Nee        
 

9. Financiële gevolgen N.v.t. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
• Jeugdwet 

 



 

 Eerdere besluitvorming: 
• Opdrachtgeverschap jeugdhulp (6 

november 2013) 
• Notitie Gezamenlijk opdrachtgeverschap 

jeugdhulp (7 maart 2014) 
• Uitwerking inhoudelijk en technisch 

opdrachtgeverschap 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 
Holland Rijnland, oriënterende fase (13 
december 2017) 

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

Jeugdhulp, eindrapport (30 mei 2018) 
• Verlenging dienstverleningsovereenkomst 

Jeugdhulp (30 mei 2018) 
Addendum voor verlenging en wijziging 
van de Dienstverleningsovereenkomst 
Jeugdhulp 2017 en 2018 tussen 
gemeenten en Holland Rijnland (21 
november 2018) 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Adviesnota PHO (concept) 
 

 
 
 
 
 
 

 Auteur:       Gert Ranter (penvoeder, Leidse regio), namens gemeenten uit           
                                subregio’s Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek 
 
 
Onderwerp: Opdracht TWO 
 
Beslispunten: 
 

1 In te stemmen met het voornemen (principebesluit) om te komen tot een nieuwe 
DVO: 

a. met minimale looptijd van 5 jaar;  
b. waarin nadere afspraken worden gemaakt over een passende 

governance.  
 

2. Het DB van Holland Rijnland hierover te informeren. 
 
Inleiding: 
De gemeenten in de regio Holland Rijnland werken al sinds 2006 samen op het 
beleidsterrein jeugd. Het was dan ook een logische stap voor de gemeenten om de 
decentralisatie van de jeugdzorg gezamenlijk voor te bereiden en te organiseren. In de 
afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet 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 kopen de gemeenten (delen van) jeugdhulp in. Hiervoor is een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen 13 gemeenten en het Dagelijks 
Bestuur van Holland Rijnland. De DVO is vorig jaar verlengd tot en met 31 december 
2020 en kan nog met een jaar worden verlengd tot en met 31 december 2021.  
 
Voorliggend voorstel is opgesteld door de projectgroep doorontwikkeling jeugd Leidse 
regio en de ambtelijke adviseurs van de HLT, Katwijk, Noordwijk, Alphen aan de Rijn, 
Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Het voorstel betreft een principebesluit om een 
nieuwe DVO uit te werken (c.q. hernieuwde opdracht aan de TWO Jeugdhulp) met een 
minimale looptijd van 5 jaar. De nieuwe DVO wordt in 2020 ter besluitvorming voorgelegd 
aan het PHO, colleges en DB van Holland Rijnland. 
 
Beoogd effect: 
Continueren van de TWO Jeugdhulp voor de inkoop van (onderdelen van) jeugdhulp.  

Vergadering: PHO Maatschappij/Jeugd 
Datum: 30 oktober 2019 
Tijd:  
Locatie:  
Agendapunt: Opdracht TWO 
Kenmerk:  



 

Argumenten:  
1.1 De regionale infrastructuur wordt behouden.  
Bestuurlijk is in de subregio’s aangeven dat er met de inkoop van de jeugdhulp gebruik 
wordt gemaakt van de regionale infrastructuur. Door in te stemmen met dit principebesluit 
kan hieraan worden voldaan.  
 

1.2 De kennis van de TWO jeugdhulp blijft behouden. 

De afgelopen jaren heeft het de TWO Jeugdhulp veel ervaring en expertise opgedaan over 
de verschillende jeugdhulporganisaties. Door in te stemmen met dit principebesluit blijft 
deze kennis behouden.  
 

1.3. De TWO krijgt de specifieke opdracht om verdere invulling te geven aan de 

doorontwikkeling van het contract- en leveranciersmanagement (CLM).  

De TWO heeft eerder aangegeven dat er een interne wens ligt om verdere invulling te 
geven aan het contract- en leveranciersmanagement. De TWO heeft de afgelopen jaren 
gewerkt met accountmanagers, echter is dit niet hetzelfde als contract- en 
leveranciersmanagement. Het accountmanagement richt zich vooral op de relatie tussen 
de opdrachtgever en opdrachtnemer, terwijl het doel van contractmanagement zich met 
name richt op het realiseren van de contractdoelstellingen. Aan de TWO wordt gevraagd 
om het contract- en leveranciersmanagement verder uit te werken, in samenspraak met de 
gemeenten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de behoeften van gemeenten om 
meer op lokaal/ subregionaal aan accountmanagement te gaan doen.  
 
2.1 Dit principebesluit geeft helderheid aan het DB over het voornemen van de gemeenten. 

Door het DB te informeren over dit principebesluit is men op de hoogte van het voornemen 
om de TWO ook na 2021 te continueren. Dit biedt continuïteit voor het personeel van de 
TWO. Over de nieuwe DVO gaan gemeenten en DB met elkaar in gesprek.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Zonder dit principebesluit lopen de gemeenten het risico dat de inkoop van de 

specialistische jeugdhulp vertraging oploopt.  
De TWO is een belangrijke partner voor het inkoopproces 2021 en verder. Dit komt mede 
door de opgedane kennis en ervaring en de verzamelde data in de afgelopen jaren. De 
huidige DVO loopt echter tot en met december 2020. Door in te stemmen met dit voorstel 
geven de gemeenten aan dat zij in 2020 en verder een rol zien voor de TWO bij de inkoop 
van de jeugdhulp. Dit bevordert het inkoopproces.  
 
1.2 De kosten van de TWO zijn nog niet definitief bekend.  
Met het akkoord gaan van de principebesluit is het nog niet bekend welke taken precies 
bij het TWO worden belegd en hoeveel tijd deze taken vergen. De totale kosten zijn 
namelijk afhankelijk van de wensen van de lokale gemeenten en subregio’s. Hoe meer de 
gemeenten onderling verschillen qua inkoop en leveranciersmanagement, hoe 
arbeidsintensiever dit is voor de TWO met logischerwijs oplopende kosten van de TWO 
tot gevolg.   
  
Financiën:  
N.v.t.  
 



 

Communicatie: 
De voorzitter van het PHO zal het DB informeren over dit principebesluit.  
 
Vervolg proces:  
Inkoop 2021 en verder 
De TWO zal in gezamenlijkheid met de gemeenten een opdracht maken voor de periode  
2021 en verder. Het inkoopplan, waar het bekostigingsmodel, inkoopmodel,  
Leveranciersmanagement en de samenwerking tussen de verschillende subregio’s en  
lokale gemeenten duidelijk worden.     
 
Nieuwe DVO 
De nieuwe DVO wordt in 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan het PHO, de colleges 
en het DB. Om hiertoe te komen wordt een werkgroep samengesteld met ambtelijk 
vertegenwoordigers namens de gemeenten en het Dagelijkse Bestuur van Holland 
Rijnland. 
 
Bijlagen: 

1. Notitie TWO  


