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Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: GemeenschappelijkeRegeling
Serviceorga nisatie Zorg Holland
Rijnla nd Raadsvoorstel

Leiderdorp, 9 september 2O2L

Aan de raad

*z03g213CFg4*
Beslispunten

L Toestemming te geven aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling
Serviceorganisatie Zorg vast te stellen.

1 SAMENVATTING

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners en
hun ouders. ln de regio Holland R'rjnland zijn bij de uitvoering van de Jeugdhulp drie sub-regio's
betrokken. Deze drie subregio's kiezen er voor om samen verantwoordelijk te zijn voor een evenwichtig
zorglandschap in de gehele regio. Dat is ook een belangrijke reden om gezamenlijk de governance van
de uitvoering te willen verbeteren.

De huidige overeenkomst van de gemeenten en de GR Holland Rijnland voor de uitvoering van deze
taak loopt eind 2021 af. De gemeenten van de regio hebben de ambitie om meer te sturen op de
transformatie van jeugdhulp en beter grip te krijgen op de kwaliteit, de resultaten en de uitgaven voor
jeugdhulp. Daarbij is gekeken op welke onderdelen een aanscherping in de governance nodig is. Deze
ambitie is versneld door de financiële druk van uitgaven aan jeugdhulp op de begrotingen. De
bestaande afspraken van de gemeenten met de GR Holland Rijnland en de TijdelijkeWerkOrganisatie
(TWO) passen onvoldoende bij de gewenste nieuwe invulling van taken, rollen en
verantwoordelijkheden. Het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' legt
gemeenten de plicht op om regionaal samen te werken en daarvoor ook een aparte entiteit op te
richten. Dat vraagt om herijking van de huidige governance en in het voorliggende voorstel is hierop
geanticipeerd.

2 lnleiding

Tijdige besluitvorming over een passende governance is noodzakelijk om deze taak goed uit te kunnen
blijven voeren per 1 januari 2022 en verder. De huidige DienstVerleningsOvereenkomst met de TWO

loopt immers op 31 december 2O2L af en verlengen is niet gewenst.
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Voor het aangaan van een zogenaamde Bedrijfsvoerings GR is op basis van de wet gemeenschappelijke

regelingen art 1. toestemming van de gemeenteraden verplicht. Met dit voorstel vragen we aan de

afzonderlijke gemeenteraden om deze toestemming te geven.

Kader:
- Wet gemeenschappelijke regelingen

- Jeugdwet
- Wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

- Norm voor Opdrachtgeverschap
- Kamerbrief Perspectief voor Jeugd (maart 2020)

I nspraak/participatie:
Positief advies ondernemingsroad Hollond Riinland

De directeur van de regio Holland Rijnland heeft aan de ondernemingsraad advies gevraagd. Er is door
de ondernemingsraad positief geadviseerd over de voorgenomen wijzigingen in de governance.

3 Beoogd effect

Toestemming verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

op te richten om zo de governance van gezamenlijke inkoop en contractmanagement voor Jeugdhulp te

versterken. Door het vormen van een Gemeenschappelijke Regeling voldoet de regio Holland Rijnland

aan de wettelijke verplichting om regionale samenwerking voor jeugdhulp in het gedwongen kader vast

te leggen.

4 Argumenten

Belangrijkste overwegingen om tot nieuwe afspraken in de regio te komen zijn:

o De huidige DVO tussen gemeenten en Holland Rijnland voor de TWO loopt op 31 december 2O2L

af en gemeenten wensen deze niet te vervangen waardoor nieuwe afspraken noodzakelijk zijn.

o Landelijke wetgeving legt samenwerking op in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

r De gemeentelijke opdrachtgevers en bestuurders wensen intensievere monitoring en sturing op

resultaten en uitgaven teneinde de inhoudelijke transformatie gecontroleerd te realiseren.

o De nieuwe governance formaliseert de ontstane werkwijze in de regio waarbijgemeenten

nadrukkelijk aan het stuur (willen) zitten en dus ook de beleidsontwikkeling ter hand hebben

genomen.
o Governance (op papier) sluit niet meer aan bij de (sub-)regionale werkelijkheid en wensen.

r Samenwerking tussen beleid en uitvoering, opdrachtgever en opdrachtnemerverloopt soms

moeizaam en kan versterkt worden door verheldering van rollen en verantwoordelijkheden.

o De Serviceorganisatie is ook ingericht om voor aanpalende beleidsterreinen inkooptaken uit te

voeren, waaronder op termijn mogelijk Maatschappelijke Zorg

o De nieuwe governance vraagt om financiële investeringen en verschuiving van middelen van

Holland Rijnland naar gemeenten en de nieuwe GR.
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Toelichting:

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners en

hun ouders. De huidige overeenkomst van de gemeenten en de GR Holland Rijnland voor uitvoering van

deze taak loopt eind 2O2I af . Tijdige besluitvorming over een passende governance is noodzakelijk om
deze taak goed uit te kunnen blijven voeren per L januari 2022 en verder. Het is de wens van de regio

om de samenwerking van een nieuwe governance te voorzien die bijdraagt aan een effectieve
uitvoering(sorganisatie) voor de jeugdigen en gezinnen in de regio. Hiervoor is de afgelopen maanden

door KokxDeVoogd breed onderzocht hoe de nieuwe governance er uit kan zien.

Het odvies luidt: de nieuwe governance jeugdhulp krijgt vorm door oprichting van een nieuwe GR

Serviceorganisatie Zorg (Bedrijfsvoering GR). De portefeuillehouders Jeugd van de gemeenten hebben

op 7 juli ingestemd met het advies en besloten om de uitwerking te starten.

Op basis van het gehanteerde afwegingskader is vorming van een GR (Serviceorganisatie Zorg) de

meest geschikte vorm waarvoor draagvlak bestaat om de samenwerking voor de uitvoerende taken van

inkoop en contractmanagement vorm te geven.

Door te kiezen voor samenwerking in de Serviceorganisatie Zorg verzekeren gemeenten zich van

uitvoering van de inkoop- en contractwerkzaamheden op een kwalitatief niveau. Dat geldt zowel voor
de gespecialiseerde jeugdhulp in het gedwongen kader. Dit voorkomt dat gemeenten zelfstandig de

inkoop en het daarbij behorende contractmanagement moeten organiseren.

Voor de varianten waarbij sprake is van een centrumregeling bestond onvoldoende bestuurlijk
draagvlak in de regio. Een uitvoeringsorganisatie persub regiovoldoet nietaan hetgeen in de Norm

voor Opdrachtgeverschap is verwoord over de schaal waarop samenwerking vormgegeven moet
worden. En tot slotte leverde voortzetting van de huidige variant (onderdeel van de GR Holland

Rijnland) onvoldoende helderheid op in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en de

uitvoeringsorga n isatie.

Deze nieuwe governance kent twee onderdelen: de inrichting en de werking. Dit is verwoord in de GR-

tekst (inrichting) en het Samenwerkingshandvest (werking). De inrichting bestaat in de kern uit
oprichting van een zogenaamde BedrijfsvoeringsGR waarin het bestuur gevormd wordt door
portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Hiervoor zijn de wettelijke voorschriften uit de

Wet gemeenschappelijke Regelingen vertaald in een GR-tekst. Voor de werking van de governance

worden de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten nader uítgewerkt in het

Samenwerkingshandvest. Hierin wordt de samenwerking tussen gemeenten en de nieuwe
Serviceorganisatie beschreven op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Een belangrijke rol is
weggelegd voor het portefeuillehouders overleg (en de voorzitter daarvan) waarin de beleidsmatige
vraagstukken aan de orde komen. Ambtelijke afstemming over beleids- en uitvoeringsvraagstukken
gebeurt in het zogenaamde ProgrammaOverleg waarin de sub regionale programmamanagers en de

d irecteu r va n de Se rviceorga nisatie sa menwerken.



Resisrratienr.: Zl 2L I L22269 / 250632

2021

Pagina 4 van 7

Agendopunt

raadsvoorstel

De ervaren complexiteit van de huidige governance voor de Jeugd verdwijnt niet volledig met het

voorstel voor de nieuwe governance. De redenen hiervoor zijn gelegen in de inhoudelijke complexiteit

van jeugdhulp, de wettelijke verplichting om taken (deels) gezamenlijk regionaall uit te voeren en de

wens om de verantwoordelijkheden van de portefeuillehouders Jeugdhulp voor de gehele governance

beter tot uitdrukking in de bestuurlijke governance te laten komen. ln de toekomst blijft bestuurlijke en

ambtelijke afstemming daarom benodigd.

oprichting van een Bedrijfsvoerings GR in combinatie met samenwerkingsafspraken tussen gemeenten

in de vorm van een Samenwerkingshandvest draagt bij aan versteviging van opdrachtgeverschapsrol

gemeenten en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en daarmee aan sturing op de

transformatieopgave voor jeugdhulp. De GR wordt voor onbepaalde tijd aangegaan' De

samenwerkingsafspraken die gericht zijn op de werking van de governance voor inkoop- en

contractmanagement hebben een looptijd van 6 jaar waarna deze opnieuw vastgelegd kunnen worden

ln 2o2Lis gestart met de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering voor jeugdhulp uitgevoerd door

TWO. ln de nieuwe govcrnance komt voortzetten van deze doorontwikkeling tot uiting in een

aanvullende investering in business control en data-analyse' Dit komt tegemoet aan de wens van de

afzonderlijke gemeenten om de bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie blijvend te versterken. Dit

wordt niet alleen gerechtvaardigd door het maatschappelijke belang van een stevig inkoop- en

contractmanagement dat bijdraagt aan de gewenste inhoudelijke transformatie. Ook de omvang van

het gezamenlijke bedrag (ruim 80 miljoen euro op jaarbasis) rechtvaardigt een investering in

professionele uitvoe ring.

Ka nttekeni ngen/Risico-i nventa risatie

o Nieuwe governonce vroogt'onderhoud' en 'sponsors'

Om de nÍeuwe governance vanaf L januari 2O22 goedte laten werken is niet alleen een heldere

structuur en verantwoordelijkheidsverdeling nodig. ln het Samenwerkingshandvest zijn

verschillende rollen beschreven die hierop betrekking hebben. Het is ook zaak dat in de

verschillende organen van de nieuwe governance (PHO, AOO, PO etc.) specifiek iemand

aangewezen wordt om de governance-afspraken te bewaken. Bijvoorbeeld de voorzitter van

het pHO en een vertegenwoordiger van het AOO die specifiek belast is met de invulling van de

governance-afspraken en tot slot de verdeling van de rollen in het ProgrammaOverleg.

Voofstel is om daar bij de start keuzes in te maken op basis van een voorstel van een

kwartiermaker.

o Besluitvorming in gemeenteroden is niet tijdig aÏgerond

De start van de nieuwe governance en daarmee ook de SO is voorzien voor l januari 2O22 a's'

Dat vraagt - voor een zoigvuldige voorbereiding en overgang van personeel - uiterlijk in oktober

definitieve besluitvorming in de gemeenteraden door het verlenen van toestemming van de

oprichting van de Bedrijfsvoering GR. De tijdsdruk is hoog, maar de termijnen lijken haalbaar'

1 I let betrcft hicr do tak6n in h€t kadcr van de gedwongen jerrgrlhulp die in regiOnale samenwerking uitgevoerd worden' Binnen de regio

Holland Rijnland zijn twee sub regio's die ook de gespeciatiseËrOe pugOnulp in gezamenlijk inkopen, contracteren en uitvoeren (Leidse

Regio en Duin- en Bollenstreek).

5
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Door de besluitvorming direct na besluitvorming in het PHO te starten onder regie van de
huidige programmamanagers Jeugd verwachten we dat de besluitvorming tijdig gereed zal zijn
Tijd ige beslu itvorm ing bl ijft een loka le vera ntwoorde lijkheid.

. Overgong von orgonisatie kon leiden tot discontinuiteit in dienstverlening
Elke verandering van organisatie bergt het risico in zich van discontinuiteit van de
dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als de benodigde formatie niet is bezet per 1
januari a.s. Doordat er sprake is van overgang van onderneming en daarmee behoud van werk
en bijbehorende arbeidsvoorwaarden voor de huidige medewerkers van TWO verwachten we
een beperkt aantal vacatures naast de vacatures voor de nieuwe functÍes. Een maatregel om dit
risico te verkleinen is dat voor de ondersteunende en facilitaire zaken we kiezen om de huidige
ondersteuning van SP7L te continueren op de wijze zoals dat nu ook voor de regio Holland
Rijnland gebeurt. Ofwel we veranderen alleen dat wat nodig is en continueren wat kan.

. De overgekomen middelen vanuit de Strotegische Eenheid zijn niet toereikend voor ombtelijk
se creto ris e n be le idsontwi kke I i ng

Voor een goed functionerende governance zijn voldoende middelen voor secretarisschap en
beleidsontwikkeling noodzakelijk. De middelen die overkomen vanuit Holland Rijnland zijn niet
dekkend voor onderdelen zoals communicatie, archieffunctie, lobby, segment overstijgende
beleidsinzet en ondersteuning van het ProgrammaOverleg. Hierover worden de colleges
aanvullend geïnformeerd in oktober omdat de nadere uitwerking van de governance pas

definitief kan worden na besluitvorming in de colleges en raden.

o 2" helft von 2027 is druk jaar voor gemeenten en TWO
ln de 2e helft van 202L wordt de inkoop van de gespecialiseerde Jeugdhulp voor de twee
subregio's Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio afgerond en geïmplementeerd per l januari
2O22. Datzelfde geldt voor de inrichting van de gemeentelijke Toegangen. Deze onderwerpen
vragen veel van de betrokken medewerkers van TWO en gemeenten. De nieuwe governance
vormgeven komt daar bij en vraagt specifieke expertise. Dat is de belangrijkste reden waarom
een kwartiermaker benoemd wordt die de voorbereiding van de nieuwe governance ter hand
kan nemen en de huidige medewerkers kan ontlasten. Datzelfde geldt voor de ontvlechting bij
Holland Rijnland. Door daar een projectleider voor aan te trekken wordt ook hier de bestaande
organisatie ontlast. De dekking hiervoor komt uit bestaande budgetten.

o Onvoorziene zaken en risico's
De opdracht is onder hoge tijdsdruk uitgevoerd. Zo vragen een aantal zaken nog nadere
uitwerking, bv. is het budget voor de ambtelijke secretaris en beleidsondersteuning. Maar ook
de borging van de archieffunctie van Holland Rijnland naar gemeenten en nadere afspraken
over de verwerking van persoonsgegevens.

Deze zaken kunnen financiële consequenties met zich meebrengen. Het voorstel is om hier
uiterlijk in oktober als de kwartiermaker is aangetreden over te rapporteren en waar nodig een
voorstelte doen aan het PHO.

5 Financiën

De financiële gevolgen van dit voorstel zijn in beeld gebracht. Hiertoe is een eerste bedrijfsplan
opgesteld dat als basis dient voor de start van de Serviceorganisatie. Per saldo neemt de
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gezamenlijke financiële bijdrage van gemeenten toe met € 290.000,- per jaar vanat 2022. Dit saldo

is opgebouwd uit de vermindering van de bijdrage van de gemeenten aan de regio Holland

Rijnland voor de taken Jeugdhulp van € 2.540.000,- en de bijdrage van gemeenten aan de nieuwe

uitvoeringsorganisatie van € 2.830.000,-. Het verschil wordt veroorzaakt door de investering die

gemeenten wensen te doen in de versterking van de bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie
Deze investering is nodig om beter grip te krijgen op de kwaliteit, de resultaten en de uitgaven

voor jeugdhulp. Versterking van de bedrijfsvoering past ook bij de landelijke ontwikkelingen. De

investering is onder andere bedoeld voor aanstelling van een businesscontroler, een data-analist

uitbreiding van de bestaande capaciteit voor financiële adviseurs. Naast deze strueturele

investering zijn er ook voor de gehele regio incidentele middelen (€130.000) nodig voor de

implementatie van de nieuwe governance in 2O27. ln 2O22 verwachten we dat voor de gehele

regio een bedrag van €100.000 nodig is voor de ingezette doorontwikkeling van de huidige TWO.

De verdere uitwerking van de governance na besluitvorming levert in oktober een geactualiseerd

financieel beeld op. Daarom is er ook een PM post opgenomen voor bijvoorbeeld frictiekosten die

ontstaan als gevolg van de wijziging van de governance omdat er bijvoorbeeld nieuwe contracten

met ServicepuntTl afgesloten moeten worden en/of de inrichting van de P&C cyclus voor de

Serviceorganisatie en de daarmee samenhangende kosten voor accountantscontrole. Deze kosten

zijn nu nog niet beeld, vandaar een PM post.

I otaaloverzrcht
De financiële mutaties die optreden door dit besluit zijn in het volgende overzicht opgenomen

Uit de tabel volgt dat de extra gevraagde bijdrage aan de gemeenten in 2021 €130.000 + PM, in7O2L €390.000 + PM

en met ingang van 2023 e.v. €290.000 + PM bedraagt.

Voor Leiderdorp betekent dit concreet:

Communicatie

Na besluitvorming zullen naast de direct betrokkenen (medewerkers) ook andere stakeholders

worden geïnformeerd over de wijzigingen in de governance. Dit betekent dat de gecontracteerde

aanbieders worden geïnformeerd, en ook VNG en ministerie van VWS. Dat laatste past bij de wens

van Holland Rijnland om landelijke en bovenregionale stakeholders betrokken te houden bij de

ontwikkelingen in de regio.

Mutatie (prïspeil 20211 202t 2022 2023 e.v. (structureel)

Ad 1. Overheveling TWO - SOJ €- € 290.000,- € 290.000,-

Ad 2. Overheveling formatie SE - gemeenten €- € €

Ad 3. lncidentele kosten € 130.000 + PM € 100.000,- + PM PM

Totaal {aanvullende dekking gevraagd} € I.3O.OOO + PM € 390.000,- + PM € 290.0fl),- + PM

Bedrag I ncidenteel/Structu ree I Jaa r

€7.943 incidenteel 2021

€,L7.719

€6110

€23.829

Structureel
lncidenteel

2022

€ 17 .719 structureel 2O23 en verder
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8 Evaluatie

De gemeenschappelijke regeling wordt na 2 jaar geévalueerd (art 19 GR Serviceorganisatie Zorg)
Dat geldt ook voor de afspraken zoals deze in het Samenwerkingshandvest zijn vastgelegd.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

de secretaris,

ill/n,@fl,*
A.M. Ro$s nL.M

Bijlagen:

o Bijlage 1: Tekst Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (d.d. 6
augustus 2021)

Ter kennisname:
o Bijlage 2: Tekst Samenwerkingshandvest Governance Jeugdhulp Holland Rijnland (d.d. 6

augustus)
o Bljlage 3: Eindadvies Governance Jeugdzorg regio Holland Rijnland van KokxDeVoogd (d.d. 7 juli

2O2t).
. BUlage 4: Bedrijfsplan Serviceorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland (d.d. 1 augustus 2021)




