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Kernboodschap  Er komt een nieuwe integrale nota jeugd waarin nadrukkelijker de verbinding 

gelegd wordt tussen verschillende terreinen van belang voor het welzijn van alle 

kinderen en jongeren in Haarlem en waarin meer nadruk ligt op transformatie en 

preventie. Vier jaar na de transitie van de jeugdhulp, na een eerste periode waarin 

veel aandacht was voor het bieden van zorgcontinuïteit, is een goed moment voor 

deze volgende stap. De nota komt tot stand in samenspraak met jongeren, ouders 

en professionals.  

De startnotitie schetst: 

De doelgroep en de doelstelling van de nota, de opbouw van de nota, de 

inhoudelijke uitgangspunten, de wijze waarop partijen betrokken zijn en worden 

en de planning. 

Deze opbouw wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Samenleving. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving. 

 

Het college wil de startnotitie integrale nota jeugd graag bespreken met de 

commissie zodat input meegenomen kan worden in het opstellen van de nota. 

 

De commissie wordt gevraagd om een reactie op de inhoudelijke opzet van de 

nota en op het proces van de totstandkoming. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 22 januari 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

1. Het college besluit de startnotitie voor de integrale nota jeugd vast te stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Er komt een nieuwe integrale nota jeugd waarin nadrukkelijker de verbinding gelegd wordt tussen 

verschillende terreinen van  belang voor het welzijn van alle kinderen en jongeren in Haarlem en 

meer nadruk ligt op transformatie en preventie. Vier jaar na de transitie van de jeugdhulp, na een 

eerste periode waarin veel aandacht was voor het bieden van zorgcontinuïteit, is een goed moment 

voor deze volgende stap. De nota komt tot stand in samenspraak met jongeren, ouders en 

professionals.  

 

De startnotitie schetst: 

De doelgroep en de doelstelling van de nota, de opbouw van de nota, de inhoudelijke 

uitgangspunten, de wijze waarop partijen betrokken zijn en worden en de planning. 

Deze opbouw wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Samenleving. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de startnotitie voor de integrale nota jeugd vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het vaststellen van de startnotitie vormt de basis voor de totstandkoming van de integrale nota 

jeugd. Het is onderdeel van het traject om in samenspraak met raad, college en de stad het nieuwe 

jeugdbeleid vorm te geven. Het doel is te komen tot een breed gedragen nota die de basis vormt 

voor het jeugdbeleid van de komende jaren. Jeugdbeleid dat bij moet bijdragen aan het gezond, 

veilig en gelukkig opgroeien van alle jongeren in Haarlem.  

 

4. Argumenten 

De fase waarin we ons bevinden, vier jaar na de decentralisatie van de jeugdhulp, is een goed 

moment voor een nieuwe integrale nota jeugd met een nieuwe nadruk.  

Het opstellen van de het nieuwe beleid willen we in samenspraak met raad, college en de stad doen. 

De startnotitie, en het traject naar het opstellen van de starnotitie, biedt de mogelijkheid om mee te 

praten en te denken over het jeugdbeleid. 

 

Advies participatieraad 

Met de participatieraad is op basis van de startnotitie besproken dat de volgende punten 

meegenomen worden in het opstellen van de integrale nota jeugd: 

 De overgang naar volwassenheid is een van de aandachtspunten. Het gaat daarin om jongeren 

tussen de 16 en 27 jaar. Voor hen speelt onder andere het vinden van werk en het hebben van 

schulden. 

 Aandacht wordt besteed aan de thema’s diversiteit en toegankelijkheid. Op beide onderwerpen 

heeft de participatieraad advies gegeven. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

6. Uitvoering 

Op basis van de startnotitie en de geleverde input wordt de concept integrale nota jeugd geschreven. 

Deze wordt in mei ter besluitvorming voorgelegd aan het college. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1 startnotitie integrale nota jeugd 


