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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u over het proces dat de gemeenten in de regio's llmond en Zuid-
Kennemerland zijn gestart om te komen tot een regiovisie op de jeugdhulp voor de komende jaren
en de verwerving van de jeugdhulp per 1 januari 2022. Het opstellen van een regiovisie is de basis
voor de verwerving van jeugdhulp.

Regiovisic jcugdhulp
Met het opstellen van een regiovisie op de jeugdhulp voldoen de gemeenten aan de eisen van de
Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). In de ledenvergadering van de VNG is op 29 juni 2020
unaniem ingestemd met de'Norm voor Opdrachtgeverschap'voor de domeinen jeugd, beschermd
wonen en maatschappelijke opvang. Aanleiding is de constatering dat de (contracterings)schaal van
gemeenten, en soms ook van regio's, te gering is om de beschikbaarheid van weinig voorkomende
of specialistische functies te garanderen. Ook als gemeenten daar ogenschijnlijk weinig of geen
gebruik van maken, erkennen ze zo hun verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze
functies.

Met de NvO spreken de gemeenten voor de domeinen jeugd, beschermd wonen en
maatschappelijke opvang uit dat en hoe ze willen samenwerken. Gemeenten nemen hiermee hun
verantwoordelijkheid om in eigen kring regionale samenwerking te optimaliseren.

De regiovisie jeugdhulp bevat onderdelen die vanuit de NvO verplicht zijn gesteld. Het gaat om de
gewenste ontwikkeling van het zorglandschap, de beschikbaarheid van functies en de verhouding
tussen de lokale toegang en gecontracteerde jeugdhulp. Daarnaast zal de regiovisie specifiek in
gaan op de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp en de gezamenlijke visie daarop.

Het startpunt om te komen tot een regiovisie voor het onderdeel jeugdhulp over zorglandschap,
samenwerking en verwerving is een regionaal beeld van de doelstellingen en ambitie op inhoud. De
gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland willen dat dit een gedeeld beeld is van gemeenten,
aanbieders en jeugdhulpketenpartners. Dit vanuit de wens om te werken in partnerschap binnen
de regio, maar ook als vereiste vanuit de NvO.

Verwervingsstrategie jeugdhulp
Om richting te geven aan de verwerving van jeugdhulp per 1 januari 2022 wordt een
verwervingsstrategie opgesteld. Dit is een vertaling van de inhoudelijke ambitie uit de regiovisie en
de sturingsuitgangspunten zoals afgestemd tussen portefeuillehouders Jeugd in de regio's IJmond
en Zuid-Kennemerland.
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In de verwervingsstrategie wordt beschreven hoe we verder bouwen op hetgeen goed gaat in de
jeugdhulp in onze regio, hoe we door ontwikkelen op de gebieden waarvan we denken dat het beter
kan, en hoe we hierbij verder invulling geven aan het doel van de Jeugdwet. Daarbij gaan we in op
onderwerpen als samenwerking, bekostiging en administratieve lasten.

Participatie
Om tot een gezamenlijke regiovisie te komen organiseerden de gemeenten voor de aanbieders van
jeugdhulp en andere ketenpartners een participatietraject bestaande uit drie verschillende sessies.
Hierin zijn de inhoudelijke uitgangspunten die eerder dit jaar zijn opgehaald in bestuurlijke
overleggen met de portefeuillehouders Jeugd uit de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland
voorgelegd. Het doel was het toetsen van de inhoudelijke uitgangspunten, het bepalen van
bijbehorende concrete ambities, en om deze te vertalen in effecten en concrete vervolgstappen met
meetbare doelstellingen.

Bij deze sessies was een brede vertegenwoordiging van partners in de jeugdhulpketen aanwezig,
namelijk: jeugdhulpaanbieders, vrijgevestigde aanbieders, gecertificeerde instellingen (GI),
kinderopvang, huisartsen, onderwijs, buurtinitiatieven, GGZ en Veilig Thuis.

Er is op 9 december 2020 een aparte bijeenkomst gehouden met partners op het snijvlak van
onderwijs en jeugdhulp. Hierin zijn, met de samenwerkingsverbanden onderwijs en een
vertegenwoordiging van schoolbesturen uit beide regio's, de opbrengsten besproken, getoetst en
geconcretiseerd.

In januari volgt een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen (jongeren en ouders). Hun ervaring
met jeugdhulp en de keten is belangrijk. Daarom leggen we onze uitgangspunten en ambitie ook
aan hen voor,

De opbrengst van de hierboven beschreven bijeenkomsten zijn input voor de vertaling naar een
regiovisie en de verwervingsstrategie. Begin 2021 krijgen zorgaanbieders de kans om te reageren
en input te geven op de verwervingsstrategie.

Planning
Eind januari wordt een regionale raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd over de
verwervingsstrategie. Raadsleden hebben de mogelijkheid om tijdens deze bijeenkomst input te
geven, die nog verwerkt kan worden in de definitieve versie van de verwervingsstrategie. Na deze
bijeenkomst zal de verwervingsstrategie worden opgesteld en aan de colleges ter besluitvorming
worden aangeboden. Wij zijn voornemens deze aan te bieden aan de commissie samenleving en
deze te bespreken tijdens de commissievergadering op 17 februari en vast te laten stellen tijdens
de raad van 11 maart.

De regiovisie op het jeugdhulplandschap wordt - in navolging van de verwervingsstrategie -
vervolgens in het eerste deel van 2021 nader uitgewerkt en vqo¡ bes.þitvorming voorgelegd.
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