
Agendapunt 17 Lijst Ingekomen Stukken 15 april 2021 

 

Voorgesteld om te agenderen: 

1. C1 door Zelfstandig Bloemendaal, VVD, LB (zie HIER) 

 

Vrijdag 12 maart 2021 

Onderwerp: Hondenlosloopbeleid 

 

Dag griffier 

Voor de lijst ingekomen stukken willen wij stuk C1 agenderen 

Groet 

rob 

 

2. A13 door Zelfstandig Bloemendaal (zie HIER) 

 

Maandag 12 april 2021 

 

Onderwerp: Raad van Advies side events Formule 1 

 

goedemiddag, 

Graag op lijst ingekomen stukken en meteen verzoek tot agendering, 

Groet 

Rob Slewe 

ZB 

 

 

3.    C6 door Hart voor Bloemendaal (zie HIER) 

 

Donderdag 15 april 2021 

 

Onderwerp: Jaarverslag Wmo raad 2020 

 

Graag agendeer ik van de LIS: 

Stuk C6 over WMO adviezen: gevraagde en ongevraagde adviezen 2020 en de betrokkenheid 

van WMO bij jeugdzorg en inkoopstrategie. Wat doet de gemeente met de WMO adviezen 

plus opvolging hiervan en informatievoorziening aan de raad. 

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Losloopbeleid-Bloemendaal-2020-2021000715.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Facebook-bericht-ZB-inzake-geluidsoverlast-motoren-2021000668.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Aanbiedingsbrief-Jaarverslag-Wmo-raad-2020-2021000885.pdf


 

4.   C10 door Hart voor Bloemendaal (zie HIER) 

 

Donderdag 15 april 2021 

 

Onderwerp: Aangepaste planning verwerving Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond vanaf 

2022 

 

Graag agendeer ik van de LIS: 

 

C10: inkoop jeugdzorg strategie: bespreking in de commissie mede met het oog op de positie 

die Haarlem inneemt, nl dat de nieuwe strategie in Haarlem nog niet door de raad is 

omarmd. Visie op toekomst en hoe andere regio’s hiermee omgaan. 
 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 

 

 

5. C11 door Hart voor Bloemendaal (zie HIER) 

 

Donderdag 15 april 2021 

 

Onderwerp: Regionale gezondheidsnota, aanpak suïcide 

 

Graag agendeer ik van de LIS: 

 

C11: suïcide. In de brief staat: Mentaal welbevinden bij jongeren (stress, prestatiedruk) is een 

belangrijk peiler in het “lokaal preventie akkoord” dat wij op dit moment aan het opstellen zijn. 
We betrekken hier actief ketenpartners zoals de GGD, CJG, Welzijn Bloemendaal en het 

Kennemer Lyceum bij. Samen met deze partijen gaan we vorm geven aan het “hoe”. Betrekken 
van het onderwijs Wij zullen de rapportages van de GGD bespreken met de VO scholen in onze 

gemeente en doen navraag op welke wijze scholen dit onderwerp bespreekbaar maken. Wij 

zullen de scholen stimuleren om hier samen met de gemeente vorm aan te geven door te 

vragen deel te nemen aan de uitwerking van het lokaal preventie akkoord 

Vraag is: wat zijn de cijfers, vallen kinderen tussen wal en schip, reacties in de media over 

kinderen/jeugd met zware geestelijke problemen die niet worden geholpen omdat 

gemakkelijker jeugdzorg eerst wordt behandeld en wat zwaar is niet die aandacht krijgt die 

nodig is. De planning die de gemeente voor ogen staat om de ernstige problematiek aan te 

pakken. De uitkomsten van de rapportages van de GGD en de scholen. Wat doet de gemeente 

effectief? Wat zijn de resultaten? Hoe smart is de werkwijze. Welke doelen stelt de gemeente 

concreet voor? 

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Aangepaste-planning-verwerving-Jeugdhulp-Zuid-Kennemerland-en-IJmond-vanaf-2022-2021001071.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Regionale-gezondheidsnota-aanpak-suicide-2021001251.pdf


 

 


