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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

Motie 20 Waar blijft toch dat plan, met één regisseur voor dat ene gezin 

 

 

Soort: Moties 

Nummer: 2020/633789  

Programmanummer 

2.2 Voorzieningen Jeugd 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Gemeenteraad Haarlem  d.d. 1-7-2020 

Indiener/Fractie 

Groen Links Haarlem, 

OPHaarlem, D66 Haarlem, Trots 

Haarlem,  

Omschrijving 
 
Verzoekt het college om: 

Samen met de gemeenten in de regio, vanuit een gezamenlijke visie en 
opgave, te komen met een geïntegreerde aanpak voor de jeugdzorg; 
In deze aanpak nadrukkelijk in te gaan op preventie, een eenduidige in- 
door- en uitstroom van kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp, 
bijvoorbeeld via een gemeentelijk jeugdloket, en inzicht in effecten van 
de verleende hulp (kwaliteit zorg); 

 

 

 

 

Afdeling  

PG 

Verantwoordelijke 

Haker, P. 

Email  

phaker@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5113431 

Stand van Zaken/afdoening 
In het raadsbesluit Maatregelen kostenbeheersing Jeugd en Wmo (BBV 2020/705190) stond vermeld op 
welke wijze het college uitvoering geeft aan deze motie.  
 
Nog dit jaar wordt een evaluatie over de uitvoering van de opdracht van het sociaal wijkteam afgerond. 
Onderdeel hiervan is ook de wijze van regievoering door het sociaal wijkteam. Het onderzoek wordt 
inmiddels uitgebreid om te bezien hoe de samenwerking tussen de sociale wijkteams en het CJG versterkt 
kan worden. Het gaat dan over samenhang en afstemming van de ondersteuning binnen een gezin, het 
voorkomen van overlap, tegenstrijdigheden en lacunes in de ondersteuning. De zienswijze van betrokken 
ketenpartners wordt hierin meegenomen. De vervolgvraag is in hoeverre de aparte organisatievorm van 
het CJG en SWT een belemmering of juist een meerwaarde vormt om effectief en efficiënt invulling te 
geven aan de gezamenlijke opdracht van een integrale werkwijze. Enkele scenario's worden uitgewerkt, 
waaronder een centrale (fysieke) toegang. In het eerste kwartaal 2021 verwacht het college de resultaten - 
conclusies en aanbevelingen - van het onderzoek. 
 
Het college is daarnaast in gesprek met InHolland over de uitvoering van een onderzoek rondom het thema 
één gezin, één plan één regisseur.  
 
Het werken volgens één gezin, één plan, één regisseur vergt een goede ketensamenwerking tussen alle 
betrokken partijen. Het college wil het mogelijk maken dat één plan op basis van één intake toegankelijk 
wordt voor meerdere betrokken partijen: dit voorkomt extra  intakes en maakt betere ketensamenwerking 
mogelijk binnen gezinnen. Dit wordt onderdeel van de verwerving voor 2022, waarin geïntegreerd 
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samenwerken binnen de keten een belangrijk uitgangspunt vormt.   
 

Voorstel om deze motie hiermee af te doen. 

 

 

 

 

 

Afdelingsmanager Laan, C.A.M. 19-11-2020 11:57:06 Visser, A. 

Portefeuillehouder   Botter, J. 

 

 


