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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Namens de bovenregionale kerngroep specialistische jeugdhulp in vijf jeugdregio’s NoordHolland (Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Alkmaar, IJmond en Zuid-Kennemerland),
ontvangt u deze raadsinformatiebrief. In deze brief wordt aangegeven op welke wijze er wordt
toegewerkt naar een gezamenlijk plan rond specialistische jeugdhulp. Dezelfde informatie is met
alle gemeenteraden in de betreffende regio’s gedeeld.
Kennisnemen van
Een bovenregionaal plan voor Specialistische jeugdhulp Noord-Holland.
Inleiding
Op 10 december 2019 hebben vijf jeugdregio’s (Kop van Noord-Holland, West-Friesland,
Alkmaar, IJmond en Zuid-Kennemerland) uit Noord-Holland overleg gevoerd over de continuïteit
van zorg voor jeugdigen met een complexe zorgvraag die momenteel een verblijfs- en intensieve
behandelbehoefte hebben.
De vijf jeugdregio’s hebben samen met VWS en de betrokken zorgaanbieders afgesproken dat er
een bovenregionaal plan voor de jeugdhulp in Noord-Holland wordt opgesteld. Het initiatief voor
het opstellen en maken van het bovenregionale plan ligt bij de regio’s.
Kernboodschap
In de jeugdregio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Alkmaar is dit initiatief reeds
bestuurlijk bekrachtigd vanuit de verschillende gemeenten. De regio’s IJmond en ZuidKennemerland zijn hierop aangesloten middels de afspraak, gemaakt met VWS op 10 december
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en inmiddels zijn ambtelijk ook de regio’s Amsterdam Amstelland, Haarlemmermeer en
Zaanstreek Waterland aangesloten middels deelname aan het kernteam. Regio Gooi en
Vechtstreek is ambtelijk aangesloten, maar neemt geen deel aan het kernteam.
In de afgelopen vier maanden hebben deze jeugdregio’s gezamenlijk de ambitie, de opzet en de
doelgroep van het bovenregionale plan nader geformuleerd. Hierbij zijn ze ondersteund door de
regio ambassadeur Zorg voor de Jeugd. Al deze regio’s zijn nadrukkelijk bij dit proces betrokken,
gericht op de beoogde verandering en rekening houdend met onderlinge afhankelijkheden.
Het doel is om te komen tot een:
-

gezamenlijke opzet en vormgeving van een plan voor de specialistische jeugdzorg in
Noord-Holland met inachtneming van de regionale transformatieagenda en de
voorgestelde communicatieaanpak behorend bij de vormgeving van het plan.

Ambitie en scope bovenregionaal plan Noord-Holland
Op 31 januari 2020 heeft een eerste ambtelijke verkennende sessie plaatsgevonden waarbij alle
jeugdregio’s m.u.v. Gooi- en Vechtstreek vertegenwoordigd waren. In deze sessie zijn de ambitie,
opzet en doelgroep van het plan met elkaar besproken. In dit overleg is bekrachtigd dat alle
regio’s de ambitie van het Programma Zorg voor de Jeugd onderschrijven en hun regionale
transformatieplannen hierop hebben ingericht.
Deze ambitie luidt:
Voor alle jeugdigen in Noord-Holland de zorg zo thuis mogelijk vormgeven.
Deze ambitie vraagt een transformatie van het huidige zorgaanbod en behandelcultuur binnen de
jeugdhulp en vraagt dan ook een brede scope op het geheel aan jeugdhulp en, daar waar nodig,
aanpalende velden zoals bijvoorbeeld het onderwijs.
Deze doelgroep van de ambitie is te breed voor een bovenregionaal plan. De jeugdregio’s
hebben daarom de doelgroep van het masterplan nader bepaald:
In gezamenlijkheid is vastgesteld dat een bovenregionaal masterplan meerwaarde heeft voor
jeugdigen met een complexe zorgvraag die momenteel een verblijfs- en intensieve
behandelbehoefte hebben.
Willen we ook voor deze kinderen de zorg zo thuis mogelijk vorm geven dan zijn er
bovenregionale afspraken nodig.
In dit bovenregionale plan wordt uitgewerkt:





Op welke wijze het specialistisch jeugdhulpaanbod en de transitie van het zorgaanbod en
onderwijs vorm moet krijgen om de ambitie voor de doelgroep te verwezenlijken in NoordHolland en wat dit vraagt van aanbieders en jeugdregio’s.
Welke bovenregionale afspraken randvoorwaardelijk zijn voor de realisatie van dit
aanbod.
Hoe deze afspraken zijn geformuleerd.
Wat er nodig is om deze afspraken succesvol te laten zijn.

Het plan is nadrukkelijk niet bedoeld voor:


Een opgelegde transformatieopdracht voor de verschillende regio’s (overnemen van
mandaat van individuele jeugdregio’s).
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Een totaal aanpak van gezamenlijke inkoop voor Noord-Holland. Wanneer op specifieke
onderdelen van het zorgaanbod het verstandig wordt geacht gezamenlijk in te kopen, is
dit wel een mogelijkheid van die onderdelen.

Het bovenregionale plan zal eind 2020 bestuurlijk moeten worden vastgesteld in alle betrokken
jeugdzorgregio’s in Noord Holland.
Consequenties
Over het definitieve plan is bestuurlijke besluitvorming in alle afzonderlijke colleges nodig.
Daarnaast moeten ook de verschillende zorgaanbieders bestuurlijke besluiten nemen om tot
definitieve afspraken te komen.
Communicatie
Gedurende het proces wordt zorg gedragen voor een goede bestuurlijke aanhaking van zowel
gemeenten, als zorgaanbieders en onderwijs. Er worden verschillende bijeenkomsten voor de
wethouders Jeugdhulp georganiseerd om een terugkoppeling te geven over de voortgang en
waar om input wordt gevraagd. Tevens zullen gemeenteraden worden geïnformeerd over de
inhoud en de voortgang. Dit zal plaatsvinden rond de momenten van de bestuurlijke
bijeenkomsten. Deze communicatie wordt gezamenlijk voorbereid en afgestemd.
Vervolg
Dit hele proces wordt begeleid en gestuurd door een ambtelijk kernteam met afvaardiging vanuit
alle betrokken regio’s in Noord-Holland daarbij ondersteund door het Ondersteuningsteam Zorg
voor de Jeugd.
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