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Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

maandag 13 maart 2017 

17.021141 

De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

 

College van burgemeester en wethouders 

Uitvoeringsagenda Bovenregionale Jeugdhulp 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

In december 2016 hebben wij u met RI16.0111 geïnformeerd over de vaststelling van de 

Transformatieagenda Specialistische Jeugdhulp Noord-Holland Noord. Gemeenten en 

jeugdhulpaanbieders hebben deze bovenregionale agenda gezamenlijk opgesteld.  

Doel van de agenda is om de specialistische jeugdhulp beschikbaar en bereikbaar te houden in 

Noord-Holland Noord. 

 

De afgelopen maanden is de transformatieagenda door gemeenten en jeugdhulpaanbieders 

uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. 

De thema’s uit de transformatieagenda - ‘Opgroeien’ en ‘Dichtbij thuis’, ‘Als het echt niet anders 

kan’ en ‘Loslaten’ - zijn in de uitvoeringsagenda nader uitgewerkt. Er zijn speerpunten benoemd 

en de doelen, de resultaten, de acties, risico’s en beheersmaatregelen zijn aangegeven. 

 

De voorgenomen acties zijn in een planning voor de jaren 2017 en 2018 verwerkt. 

Daarbij hebben wij een prioritering aangebracht, waarbij in 2017 de focus ligt op een goede 

nulmeting van het huidige gebruik van de specialistische jeugdhulp, het integraal vormgeven 

van de hulp en het naar voren brengen van specialistische kennis, zodat snel de juiste hulp kan 

worden ingezet. 

Relevante partners zoals wooncorporaties, zorgverzekeraars en zorgkantoor worden betrokken 

zodra we de eerste onderzoeksfases zijn afgerond. 

In 2018 wordt een start gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering van de transformatie. 

 

Om uitvoering te kunnen geven aan de uitvoeringsagenda is een samenwerkingsstructuur 

vastgesteld. Die bestaat uit een Stuurgroep Bovenregionale Voorzieningen Jeugdhulp, die stuurt 

op de uitvoering en de voortgang bewaakt. De stuurgroep wordt ondersteund door een 

ambtelijke projectgroep en een werkgroep van zowel instellingen als ambtenaren. Deze 

werkgroep valt weer uiteen in subwerkgroepen die ieder één of meerdere acties voor hun 

rekening nemen.  

Jeugdhulpaanbieders die geen deel uitmaken van de werk- en stuurgroep zijn tenminste twee 

keer uitgenodigd om mee te denken over de transformatie- en uitvoeringsagenda. Hun input is 

meegenomen 

 

Voor de implementatie van de uitvoeringsagenda wordt een communicatieplan opgesteld 

richting cliëntenraden, jeugdhulpverleners van wie het werk wordt geraakt door de transformatie 

en alle lokale wijk- en gebiedsteams. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Ben Blonk 

Raadsinformatiememo 


