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Met deze raadsmededeling willen wij u graag informeren over onze beslissing om de
'Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp zotT-zor9' (hierna: DVO) met twee jaar te
verlengen.
De gemeenten in de regio Holland Rijnland werken al sinds zoo6 nauw 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. Om deze
regionale samenwerking vorm te geven is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen
13 gemeenten en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. De uitvoering van o.a. het
contractmanagement en de inkoop van jeugdhulp is ondergebracht bij de Tijdelijke
Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO Jeugdhulp) in zor5.
De DVO loopt per r januari zorg af. Gemeenten kunnen vanaf zorg kiezen voor de opties: r) niet
verlengen DVO, z) DVO verlengen met r jaar of z jaar of verlengen voor onbepaalde tijd,
3) diensten DVO opnemen in de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Hierover
dienen de Colleges vóór r juli zorS te besluiten (art. 1.3 DVO). Het PHO Maatschappij heeft op
3o mei jl. besloten de colleges te adviseren de DVO Jeugdhulp zorT-zor8 met z jaar te
verlengen.
De redenen voor het verlengen van het DVO met z jaar zijn:
De DVO is noodzakelíjk uoor de uituoeríng uan het gezamenlijk opdrachtgeuerschap:
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.

Eventuele aanvullende afspraken worden in het najaar vastgelegd in een verlengingsbijlage bij
de DVO.

De uitkomst uan de eualuatie uan de dienstuerleningsouereenkomst is positief (zie bijlage z):
Artikel rz bepaalt dat de DVO uiterlijk in het eerste kwartaal zor8 wordt geëvalueerd. Deze
evaluatie is uitgevoerd door een extern bureau en inmiddels afgerond. Het evaluatierapport is
besproken in het PHO Maatschappij van u april en aangeboden aan de colleges. Uit de evaluatie
van het gezamenlijke opdrachtgeverschap blijkt dat alle betrokkenen grote meerwaarde hechten
aan de huidige samenwerking. De aanbeveling is dan ook om de samenwerking voort te zetten.
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Gezien de intensieue inkoopperiode in 2019 is uerlenging met z jaar geuenst.
De optie om de DVO niet te verlengen is niet haalbaar vanwege de nog lopende
jeugdhulpcontracten tot en met 2019 en de overdracht naar gemeenten.
De inkoopprocedure voor de inkoop vanaf zozo wordt in zor8 voorbereid middels een nog op te
stellen inkoopstrategie en wordt in zorg middels een inkoopplan uitgewerkt. Het is niet
uitvoerbaar, in het geval de DVO met r jaar wordt verlengd, om de uitwerking van een nieuwe
DVO of andere vorm van gezamenlijk opdrachtgeverschap samen te laten vallen met de
intensieve inkoopperiode. Het doorlopen van deze trajecten in hetzelfdejaar legt een te grote
druk op de ambtelijke capaciteit, zowel bij individuele gemeenten als in de regio, en zet daarmee
de kwaliteit van beide trajecten onder druk. Met een verlenging van de DVO met z jaar is dit wel

haalbaar.
Het verlengen van de DVO voor onbepaalde tijd of het opnemen van de diensten uit de DVO in
de Gemeenschappelijke Regeling - als overgedragen taak van gemeenten aan regio (WGR) wordt afgeraden vanwege de onzekere ontwikkelingen in de regio waarop dan niet meer
ingespeeld kan worden.
Regionaal aJbouusen en lokaal ouerdragen in zotg is niet realistisch:
Verlenging met één jaar zou betekenen dat de TWO Jeugdhulp in zorg het werk afbouwt en
overdraagt aan gemeenten. Gemeenten zullen tegelijkertijd nieuwe processen moeten
ontwerpen en implementeren én de lokale inkoop gaan vormgeven. Indien alle gemeenten toch
voornemens zijn om een (gedeelte) regionaal in te kopen, is één jaar verlengen -gezien de inkoop
van jeugdhulp in zozo- niet realistisch.

Wij benadrukken dat nu een principebesluit is genomen om twee jaar te verlengen. De vorm en
de inhoud van de DVO wordt nu nader uitgewerkt. Na besluiworming in de colleges vangt het
proces aan van het op maat maken van de DVO op de huidige wensen van de deelnemende
gemeenten. Gemeenten kunnen in de komende maanden aangeven op welke punten
aanscherping en/of herformulering nodig of gewenst is. Te denken valt aan ruimte voor lokale
inkoop en "modulair" inkopen via de regio of andere afspraken over financiële solidariteit. Wij
achten het van belang dat de DVO een dusdanige flexibiliteit kent, zodat ingespeeld kan worden
op de lokale en regionale ontwikkelingen. In het najaar zal de aangepaste versie van de DVO ter
besluiworming worden voorgelegd aan de colleges en het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland. Uiteraard wordt u hierover nader geinformeerd.

bijlage(n)

1.
2.

Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp zorT-zorB.
Rapport Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp Holland Rijnland (Bureau
Partners en Pröpper, r9 april zor8) A3-formaat.
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