
 

 

 
 
            
    
            

Aan de Adviesraden Sociaal Domein 
van de gemeenten van de Regio Alkmaar 

Afzender 
Netwerkorganisatie Regio Alkmaar 
Postbus 175    
1860 AD Bergen 

         
       

Datum  16 juni 2021 
Betreft   Adviesvraag aan de adviesraden inzake: 

1. Overkoepelend kader jeugd regio Alkmaar 
2. Regionale visie op ambulante jeugdhulp 
3. Transformatievisie op JeugdzorgPlus 

 
Bijlage(n)  1. Overkoepelend kader jeugd regio Alkmaar 

2. Regionale visie op ambulante jeugdhulp 
3. Transformatievisie op JeugdzorgPlus 

 
 
 
Geachte leden van de Adviesraad, 
 
In onze brieven van 5 mei en 17 mei hebben de 7 gemeenten van de regio Alkmaar u geïnformeerd 
over de ontwikkeling van de nieuwe visies van ambulante Jeugdhulp en JeugdzorgPlus. Deze visies 
liggen ten grondslag aan de nieuwe contracten die per 2023 zullen worden afgesloten. Wij hebben u 
in deze brieven uitgenodigd om vanuit uw rol als adviesraad het college te adviseren over deze 
visies.   
 
Om te kunnen adviseren, begrijpen wij dat het belangrijk is om goed meegenomen te worden in de 
inhoudelijke ontwikkelingen binnen het (bredere) jeugdveld. Wij hebben gezien dat er vanuit de 
adviesraden goed gebruik is gemaakt van de uitnodigingen om deel te nemen aan de informatieve 
startbijeenkomst JeugdzorgPlus op 28 mei jl. en de visietafels ambulante jeugdhulp op 7 en 11 juni jl. 
 
Voor extra informatie plaatsen wij ook nog extra documentatie op onze website. Op de website kunt 
u dan bijvoorbeeld de terugkoppeling van de visietafels terug vinden en extra informatie over de 
JeugdzorgPlus. Zodra dit is gebeurd ontvangt u van ons bericht. Uiteraard zijn wij, indien gewenst, 
ook bereid om de bij u aangeleverde documentatie verder toe te lichten. 
 
De afgelopen periode van consultatie, gesprekken en bijeenkomsten met belangrijke 
samenwerkingspartners heeft geleid tot de volgende twee visies, die u vindt in de bijlage: 

• Regionale beleidsvisie ambulante jeugdhulp 2023 
• Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 

Daarnaast is er geschreven aan een ‘overkoepelend kader’ op de jeugd in de regio Alkmaar. Dit kader 
vormt de kapstok waar alle visies op jeugdhulp onder geschaard worden en maakt de samenhang 
tussen de zorgvormen inzichtelijk. Dit overzicht is nodig om te kunnen sturen op de beweging die we 
willen inzetten. Ook dit document treft u aan in de bijlage.  

• Overkoepelend kader Jeugd regio Alkmaar 



 

U ontvangt hierbij de definitieve, maar nog niet volledig opgemaakte versies, waarop de 
gemeenteraden hun besluit zullen nemen. Wij vragen u om op deze documenten uw advies te 
baseren. 

Onze vraag aan u 
Zoals afgesproken sturen wij u met deze brief beide visies en het overkoepelend kader (drie 
documenten) toe met het verzoek om voor gestelde data uw advies uit te brengen. We verzoeken u 
om drie aparte adviezen uit te brengen, zodat we per visie een advies mee naar de colleges kunnen 
nemen. 
 

• Voor het overkoepelend kader jeugd ontvangen wij graag uiterlijk 29 juli 2021 uw advies. 
 

• Voor de regionale visie op ambulante jeugdhulp ontvangen wij graag uiterlijk 29 juli 2021 uw 
advies. 

 

• Voor de transformatievisie op JeugdzorgPlus ontvangen wij graag uiterlijk 9 augustus 2021 
uw advies. 

 
1. Overkoepeld kader jeugd 
Onze regionale missie is dat alle jeugdigen recht hebben op een goed en veilig gezin en thuis, op een 
plek waar zij zich geliefd voelen, kunnen opgroeien. Dit om alle jeugdigen een kansrijke toekomst te 
bieden, om hen op te laten groeien tot volwassenen die op een betekenisvolle manier in de 
maatschappij staan en de veerkracht hebben om de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden. 
We ondersteunen jeugdigen en ouders hierbij als dat nodig is, als ze het (even) niet alleen redden. En 
voor iedere jeugdige van wie de ouders een dergelijk gezinsleven en thuis (tijdelijk) niet kunnen 
bieden, creëren wij zo’n plek.   
 
Dit document beschrijft voor regio Alkmaar hoe wij onze missie bereiken vanuit een 
gemeenschappelijke visie op de regionale jeugdhulp in relatie tot het lokale jeugdbeleid en tot onze 
ketenpartners. Dit geeft richting aan de benodigde transformatie, met als belangrijke mijlpaal de 
hernieuwde inkoop per 2023 van een groot aantal jeugdzorgvormen.  

 
Onze vraag:  

• De adviesraden wordt gevraagd een reactie te geven op de in het overkoepelend kader 
benoemde uitgangspunten. 

 
2. Regionale visie op ambulante jeugdhulp 
Als gemeenten hebben we de wettelijke opdracht om te zorgen voor voldoende aanbod van 
adequate jeugdhulp. Daarmee doelen we op kwaliteit en op de meest passende, doelmatige en 
kostenefficiënte voorziening. Bij het vormgeven van het aanbod aan jeugdhulp stellen wij de jeugdige 
en het gezin steeds centraal: jeugdhulp organiseren we om hen heen. 
Voor de inrichting van de ambulante jeugdhulp zijn Eigen kracht en Resultaatgericht de 
sleutelwoorden 
 
Onze vraag:  

• De adviesraden wordt gevraagd een reactie te geven op de in de Regionale visie op 
ambulante jeugdhulp  benoemde uitgangspunten. 

 
3. Transformatievisie op JeugdzorgPlus 
In dit visiedocument is vastgelegd hoe we de inhoudelijke doorontwikkeling van de JeugdzorgPlus 
zien in Noord-Holland-Noord. Het biedt ons de komende jaren houvast bij de ambitie om per 2030 
geen jeugdigen meer in geslotenheid te hebben. Op de weg naar dit einddoel, zien we JeugdzorgPlus 



 

als een tijdelijke opname, die erop gericht is jeugdigen voor te bereiden op een voor hen geschikte 
plek in de maatschappij. Met specifieke aandacht voor betrokkenheid van het netwerk, 
onderwijs/werk, huisvesting en het opbouwen van een (in)formeel netwerk. 

 
Onze vraag:  

• De adviesraden wordt gevraagd een reactie te geven op de in de tranformatievisie op 
JeugdzorgPlus benoemde uitgangspunten. 

 
Vervolg 
Als adviesraad brengt u een advies uit naar het college van uw gemeente. Dit is een belangrijke stap 
in het bestuurlijke proces. Uw advies wordt meegenomen bij het vaststellen van de definitieve visie 
door het college en de gemeenteraad en is daarmee onderdeel van het collegevoorstel. Wij vragen u 
om onderstaande contactpersonen in de CC mee te nemen als u het advies indient. 
 
De regionale visie op ambulante jeugdhulp en het overkoepelend kader zullen in augustus 
vastgesteld worden door de colleges. Besluitvorming door de gemeenteraden vindt plaats in 
september 2021. 
   
Het besluitvormingstraject van de JeugdzorgPlus wijkt hier iets vanaf, doordat deze zorgvorm door 
18 NHN gemeenten gezamenlijk wordt ingekocht en we rekening dienen te houden met meerdere 
processen. Dit betekent dat de visie eind augustus door de colleges wordt vastgesteld en in 
oktober/november 2021 aan de gemeenteraden wordt voorgelegd ter vaststelling.   

 
Contact 
Voor vragen en/ of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: 

Overkoepelend kader: psoorsma@alkmaar.nl/ rvanlieshout@alkmaar.nl   

Regionale beleidsvisie ambulante jeugdhulp: mzweers@alkmaar.nl 

Transformatievisie JeugdzorgPlus: k.verhage@gemeentelangedijk.nl 

 
Mocht u het op prijs stellen dat wij aansluiten bij een van uw vergaderingen om tekst en uitleg te 
geven, dan vernemen wij dat graag. 
 
Namens de bestuurders van de Regio Alkmaar, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Peter Soorsma 

Programmamanager Jeugd regio Alkmaar 
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