Raadsinformatieavond Regio Alkmaar
Woensdag 1 september 2021
De raadsgroep Regio Alkmaar nodigt u, de raads- en commissieleden van de
zeven gemeenten in de regio, van harte uit voor deze raadsinformatieavond
Datum: woensdag 1 september 2021
Tijdstip: 19.30 – 21.45 uur
Locatie: Virtueel via Zoom:
Zoom link
https://us02web.zoom.us/j/85294154979?pwd=eWVPZHAzZXlCZ0Y2YjVOOVQrU1Nydz09

Meeting ID: 852 9415 4979
Passcode: 015498

Programma

19:10 - 19:30: Digitale inloop met eigen koffie en thee
19:30 - 19:35: Opening en toelichting op programma door
Jasper John (voorzitter Raadsgroep regio Alkmaar)
19:35 – 21:30: Jeugdhulp
21:30 – 21:45 Afsluiting door Jasper John
Toelichting op het onderwerp jeugdhulp
Op 7 en 11 juni 2021 heeft u deel kunnen nemen aan de visietafels voor ambulante jeugdhulp. De
opbrengst van de gesprekken die in de visietafels zijn gevoerd, is verwerkt in een regionale visie op
ambulante jeugdhulp (hierna visie) en een regionaal overkoepelend kader jeugd (hierna kader).
Op 1 september a.s. staat een regionale raadsinformatieavond over jeugdhulp gepland. Jeugdhulp is
een onderwerp waarin ontzettend veel gebeurt. De samenwerking tussen de gemeenten in de regio
is dan ook ongelooflijk belangrijk voor onze jeugdigen en hun ouders. Het is dus bij uitstek van
belang om als raadsleden van de verschillende gemeenten hier ook met elkaar van gedachten over
te wisselen.
Het doel van deze avond is om u te informeren over de ontwikkelingen die hebben geleid tot het
overkoepelend kader en de visie op ambulante jeugdhulp die nu aan u voorliggen. Eind september
liggen deze stukken ter besluitvorming bij de gemeenteraden van de zeven regiogemeenten. Tevens
nemen we u mee in de bredere ontwikkelingen die er zijn op het gebied van regionale jeugdhulp. De
informatieavond wordt op een interactieve manier ingevuld, met aandacht voor de verschillende
elementen en gemaakte keuzes die terugkomen in de visie en het kader. U gaat hierover in gesprek
en uiteraard worden eventuele vragen die u heeft tijdens deze avond beantwoord.
Met de visie en het kader als basis werken de zeven regiogemeenten toe naar een inkoopstrategie
die eind oktober/ begin november aan de colleges wordt voorgelegd. De gemeenteraden worden

hier via een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. Vervolgens start op basis van de
inkoopstrategie het inkooptraject dat moet leiden tot nieuwe contracten met aanbieders van
jeugdhulp per 1 januari 2023. Dit volledige traject is gebaseerd op de visie en het kader zoals aan u
in de gemeenteraad van september wordt voorgelegd. De portefeuillehouders jeugdhulp in de regio
Alkmaar vinden het belangrijk om u actief te blijven informeren, zodat eventuele onduidelijkheden
kunnen worden voorkomen. We hopen dan ook op uw aanwezigheid.

