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Geachte raad,
Mededeling

Einde juni heeft u een raadsmededeling (d.d. 25 juni 2018, zie bijlage 4 ) ontvangen over het besluit
van ons college om de dienstverleningsovereenkomst 2077 -2078 Jeugdhulp (hierna:DVO) te
verlengen met twee jaar. ln deze raadsmededeling gaven wij aan dat de vorm en de inhoud van de

DVO nog nader uitgewerkt zou worden. Deze nadere uitwerking heeft zijn vervolg gekregen door
het vaststellen van het bijgevoegde addendum, waarmee zowel de verlenging als de wijziging van de
DVO is geregeld.
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het op maat maken van de DVO op de
huidige wensen van de deelnemende gemeenten. Gezien de ontwikkelingen in de regio was er de
wens om in de verlenging punten van aanscherping en/of herformulering te verwerken. Het doel

hiervan is om in de verlenging van de DVO flexibiliteit te realiseren, zodat ruimte gecreëerd wordt
om in te spelen op de lokale, subregionale en regionale ontwikkelingen.
De aangepaste versie van de DVO is ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en het Dagelijks
Bestuurvan Holland Rijnland. Op 22 november jl. heeft het Dagelijks Bestuurvan Holland Rijnland

ingestemd met de aanpassing van de DVO en het addendum. Dit op basis van de instemming door
de bestuurders in het PHO Maatschappij een dag eerder. Het Dagelijks Bestuur heeft de gewijzigde
opdracht aanvaard. Ons college heeft op 18 december 2018 ingestemd met het voorliggende
addendum en de bijbehorende mandaatregeling.
De aanpassingen zijn in het addendum per artikel opgesomd, ze betreffen in hoofdlijnen:

.
r
.

¡
.
.
.
.

Een aanvulling op de overwegingen;
Tekstuele aanvullingen om flexibiliteit te garanderen en derhalve lokale keuzes kunnen
worden gemaakt om voor onderdelen in de DVO (bijv. de toegang tot jeugdhulp) de
dienstverlening af te bouwen;
Technische aanpassingen, zoals consequent woordgebruik en aanpassingen noodzakelijk
door tijdsverloop;
Het namens de gemeenten verzorgen van de Jeugdbeschermingstafel;
De bepalingvan hetfinanciëlekadervoorhetopstellenvande Programmabegroting
Jeugdhulp Holland Rijnland (o.a. andere vorm van solidariteit);
Een evaluatie bepaling;
De mogelijkheid om de overeenkomst met opnieuw één jaar te verlengen;

Eenopzegtermijnbijvoortijdigeuittreding.

Wij hopen u met deze raadsmededeling voldoende te hebben geïnformeerd.
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Addendum voor verlenging en wijziging van de Dienstverleníngsovereenkomst Jeugdhulp
2Ot7 en 2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland
Besluit mandaat, volmacht en machtigingjeugdhulp Holland R'rjnland
Dienstverleningsovereenkomst JeugdhulpZOLT en 2018 tussen gemeenten en Holland
Rijnland
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Raadsmededeling d.d. 25 juni 2018
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