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Geachte dames en heren, 

 

 

De 18 gemeenten hebben voor de uitvoering met Veilig Thuis aparte afspraken met de GGD. De 

afspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO). In deze DVO is 

afgesproken dat de DVO na één jaar geëvalueerd wordt. Deze evaluatie heeft onder regie van 

de stuurgroep Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp NHN (hierna: stuurgroep) 

plaatsgevonden. Uit de evaluatie komen een aantal aanbevelingen waarover u wordt 

geïnformeerd. 

 

 

Verlengen DVO 

De evaluatie biedt geen basis om conclusie te trekken over een definitieve organisatievorm. De 

evaluatie biedt wel een basis voor een vervolgtraject om daar te komen. Echter, dit traject gaat 

in 2020 nog enige tijd kosten. Een definitief besluit is daarom vóór 1 januari 2020 nog niet 

genomen. Dit betekent dat de huidige afspraken met de GGD voorlopig nog doorlopen. Op 

grond van de DVO moet de overeenkomst één jaar voor afloop verlengd of opgezegd worden. 

De DVO loopt af op 31 december 2020, dus voor 31 december van dit jaar moet besloten 

worden over een verlenging. Gemeenten hebben daarom besloten om de DVO met één jaar te 

verlengen. 

Het verlengen van de DVO geeft de 18 gemeenten de tijd om de eerdere evaluatie aan te 

vullen met nader onderzoek. Hieronder leest u wat dit nadere onderzoek inhoudt. Indien hier 

taken uit voortvloeien, zoals een aanbesteding, het opzetten van een GR of iets dergelijks, is er 

voldoende tijd om dit op zorgvuldige wijze te organiseren. 

 

Vervolg Evaluatie 

 

Er is overeenstemming over de aard van het probleem, maar niet over de oplossing(en) hiervoor. 

De ervaring heeft geleerd dat evalueren een gevoelige en complexe aangelegenheid is. Om tot 

een stevig en duidend advies te komen is het nodig om een kundig extern bureau in te 

schakelen, die ruime ervaring met vergelijkbare vraagstukken en benchmarks heeft. Het doel 

van dit onderzoek is om in beeld te krijgen welke organisatievorm het best past bij de 

uitgangspunten van de 18 gemeenten. Op dit moment wordt een opdracht opgesteld voor een 

extern bureau om dit onderzoek uit te voeren. Aan gemeenteraden wordt gevraagd een 

zienswijze af te geven medio februari/maart 2020. Het onderzoek dat de rekenkamercommissie 

in een aantal regio’s (waaronder de regio Alkmaar) uitvoert, zal worden betrokken in de 

evaluatie, alsmede de ontwikkelingen die voortkomen uit de rapporten ‘Kwetsbare kinderen 

onvoldoende beschermd’ en het gelijktijdig uitgebrachte signalement 
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‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en 

de Inspectie Justitie en de uitspraken van minister de Jonge. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

Sigge van der Veek 


