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Adviesraad Sociaal Domein 
Postbus 175  
1860 AD  BERGEN (NH) 
 

ALG 51 
 

Brief aan de adviesraad, naar aanleiding van de adviesvraag over het 
overkoepelend kader jeugd en de regionale visie op ambulante 
jeugdhulp. 

 
 
 
uitgaand 

Domein : Samenleven Ons kenmerk : CONCEPT 

Team : Beleid Zaaknummer :  

Contactpersoon : Rob van Lieshout Uw brief van :  
Telefoonnummer : 072 888 0000 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : - Verzenddatum :  
      
   

Onderwerp : 
Reactie op uw advies over het overkoepelend kader jeugd en de regionale visie op ambulante 
jeugdhulp 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 20 juli jl. ontvingen wij uw adviezen over het overkoepelend kader jeugd, de regionale 
visie op ambulante jeugdhulp en de transformatievisie JeugdzorgPlus. Hartelijk dank voor uw 
geleverde bijdrage. In deze brief geven wij aan hoe wij uw adviezen hebben verwerkt. 
 
De door u aangegeven aandachtspunten zien wij terug in de uitgangspunten van de 
voorliggende stukken, zodoende hebben uw adviezen niet tot wijzigingen van de stukken 
geleid.  
 
Nadat de voorliggende documenten in september door de gemeenteraad zijn vastgesteld 
gaan we verder met de uitwerking van de inkoopstrategie. De door u aangegeven leidende 
principes, worden ook door ons als zeer belangrijk ervaren. Deze hebben dan ook een plaats 
in de het vervolgtraject, waarin onder andere een inkoopstrategie wordt opgesteld. 
 
In Q4 komen we dan ook graag wederom bij u terug tijdens uw reguliere vergaderingen om 
met u de voortgang van de het inkooptraject door te nemen  
 
Met uw input stellen we een inkoopstrategie op die in oktober door de colleges wordt 
vastgesteld. Vanaf uiterlijk 1 januari 2022 start de inkoopprocedure voor de verwerving van 
jeugdhulp voor de jaren vanaf 2023. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Rob van Lieshout, beleidsadviseur van het 
team Beleid via telefoonnummer 072 888 0000. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 
CONCEPT vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 



 

2 

  

mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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