
Raadsbesluit 
Raadsvergadering: 3 maart 2022 

938269 1/2 

Zaaknummer : 938269  
Team : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Addendum Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond 
 
SAMENVATTING 
In de raden van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, 
Heemstede, Velsen en Zandvoort is de gelijkluidende Regiovisie jeugdhulp Zuid-
Kennemerland en IJmond vastgesteld. Tijdens de behandeling van de Regiovisie 
zijn in enkele raden moties ingediend en overgenomen. Deze zijn bijeengebracht in 
een addendum bij de Regiovisie. Dit addendum wordt ter vaststelling aan de raad 
voorgelegd.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Jeugdwet. 
 
BESLUIT B&W 
1. Het college stelt de raad voor het addendum bij de Regiovisie jeugdhulp Zuid-  
    Kennemerland en  IJmond vast te stellen.  
2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven      
    aan de raad (A-stuk). 
 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
besluit: 
 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022  
 
besluit: 
Het addendum bij de Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond vast te 
stellen 
 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier, de voorzitter, 
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AANLEIDING 
De Regiovisie Zuid-Kennemerland en IJmond is behandeld en gelijkluidend 
vastgesteld in de raden van de zeven betrokken gemeenten. De Regiovisie geeft 
onder meer kaders voor het gezamenlijke inkooptraject jeugdhulp van de gemeenten 
in Zuid-Kennemerland en IJmond. Gelet hierop is het van belang dat de Regiovisie 
gelijkluidend blijft. Daarom is voor het borgen van de ingediende én overgenomen 
moties een addendum vastgesteld dat voor vaststelling aan de raden van de 7 
betrokken gemeenten voor vaststelling wordt voorgelegd. 
 
MOTIVERING 
De Regiovisie is vastgesteld in de gemeenteraden van de betrokken 7 gemeenten.  
Bij de behandeling van de Regiovisie zijn in enkele raden moties ingediend én 
overgenomen. De moties hebben niet geleid tot een aanpassing van de 
verwervingsstrategie en het preselectiedocument zoals door het college vastgesteld 
(C-stuk). 
 
Gelet op de vaststelling van de Regiovisie kon overgegaan worden tot het starten 
van de inkoop van de jeugdhulp op 15 oktober 2021 met de publicatie van het 
preselectiedocument.  
De aangenomen moties dienen tot uiting te komen in het vervolgtraject van de 
inkoop, waaronder de zogenaamde dialoogfase.  
 
In het regionale portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft afstemming plaats 
gevonden over de afhandeling van de moties. Afgesproken is de ingediende én 
overgenomen moties samen te brengen in een addendum bij de Regiovisie.  
 
Door vaststelling van het addendum worden tekstuele wijzigingen van de Regiovisie 
geborgd en worden voorstellen die betrekking hebben op uitvoeringsaspecten van 
de verwerving onderdeel van de uitvoering van de verwerving. Hiermee wordt recht 
gedaan aan de input van de raden, worden de voorstellen in de moties geborgd en 
blijft er sprake van een eensluidende Regiovisie.   
 
FINANCIËN 
n.v.t. 
 
PLANNING/UITVOERING 
Gedurende de verwerving van de jeugdhulp. 
 
COMMUNICATIE 
n.v.t. 
 
DUURZAAMHEID 
n.v.t. 
 
BIJLAGEN 
 1. Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond 

2. Addendum bij Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond 
 


