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Inkoop jeugdhulp: kick-off dialoogfase
Op woensdag 19 januari was de kick-off van de dialoogfase voor perceel 1, complexe jeugdhulp. De 
vier geselecteerde strategische partners (Combikracht ZIJ, combinatie Kenter, Parnassia, Hartekamp, 
combinatie SAMEN en Nuhoff psychotherapie b.v.) maakten kennis met de wethouders van de zeven 
betrokken gemeenten en met elkaar. Samenwerking, verbinding en vertrouwen vormden een rode 
draad in het gesprek.
Voor meer informatie wijzen we u op het bericht over de kick-off dat is gepubliceerd op de website: 
https://www.jeugdhulpzkij.nl/actueel/samenwerking-centraal-tijdens-kick-off-dialoogfase

Regiorijder: tekort chauffeurs
Door het landelijk chauffeurstekort en oplopend gebruik moet RegioRijder per 1 maart 2022 
maatregelen nemen om de dienstverlening op peil te houden. Deze maatregelen kunnen gevolgen 
hebben voor de gebruikers, maar hebben als doel uitval en vertragingen voor de reiziger te 
verminderen. Gebruikers worden tijdig op de hoogte gesteld. Mochten er verbeteringen optreden de 
komende maanden, kunnen de maatregelen er wellicht eerder af. Tot slot ondersteunt het RCT de 
vervoerders bij het werven van (groepsvervoer)chauffeurs, door meer bekendheid te geven aan de 
dienstverlening van RegioRijder, de werving is een blijvend aandachtspunt.

Lancering BeleefHeemstede.nl
In de maand januari is het digitale culturele platform www.BeleefHeemstede.nl verder ontwikkeld. 
De techniek waarmee de partners zelf hun activiteiten en informatie kunnen plaatsen, is gereed. Op 
17 februari zijn de partners uitgenodigd bij Plein1, waar ze (voor zover nodig) hulp krijgen bij het 
publiceren van berichten en waar daarnaast ontmoeting en uitwisseling centraal staat. De feestelijke 
lancering is gepland op vrijdag 4 maart, ervan uitgaande dat de coronaregels dit dan toelaten. Om 
bekendheid te geven aan het platform, komt er ook een communicatiecampagne rond de lancering.

Exposities raadzaal
Tot 8 maart zijn de kunstwerken van de cursisten van Marianne Vrijdaghs nog te bewonderen in de 
raadzaal. Deze Adriaan Pauw-expositie had eigenlijk moeten plaatsvinden in het Adriaan Pauwjaar 
2020 maar is door corona verschoven. Vanaf 10 maart is er een tentoonstelling van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek in het kader van het 75-jarig bestaan.
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