
 
 
 

Geacht raads- (of commissie) lid, 
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname 
gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft 
ingestemd met uw verzoek.  Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een 
onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.  
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd 
onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van 
de betreffende commissie.  

 

In te vullen door de griffie: 
 

Commissie Datum Email adres commissiegriffier 

Samenleving  Cie 9-6-2022  mserrao@haarlem.nl (Samenleving) 

 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

 1.7 Verlenging Interbestuurlijk Toezicht en Regiorapport verscherpt toezicht 

Indieners SP (mevr. Sibel Ozogul-Ozen) 

Portefeuillehouder Wethouder Jur Botter  

 
In te vullen door raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

Sinds Juli 2021  staat regio Zuid Kennemerland ( jeugdbeschermings regio Amsterdam en Noord 
Holland onder verscherpt toezicht. 
Dit was voor 6 maanden en is weer verlengd voor 6 maanden. 
Reden: kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. 
İn de regio Amsterdam en Noord Holland slaagt DGJB er nog niet in om tijdig aan elk kind met een 
jeugdbeschermingsmaatregel een vaste jeugdbescherming te verbinden en tijdig voor elk kind met 
een jeugdbeschermingsmaatregel tot een gedragen koers te komen. 
De oorzaken die de inspecties hiervoor in juli 2021 hebben benoemd zijn nog niet weggenomen en 
zijn hierdoor nog actueel  
Ook Krijgt op dit moment niet elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp. 
De SP maakt zich hierover zorgen en wil met de commissie bespreken wat de oorzaken zijn en hoe 
wij dit kunnen bijsturen. 

 
Doel van de bespreking 

Met de commissie bespreken en kijken wat de oorzaak is en hoe wij als commissie kunnen 
bijsturen zodat ieder kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig een passend hulp kan 
krijgen. 
 
 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 



 
 
 

De SP wil van de andere fracties weten hoe zij tegen deze verscherpt toezicht en de verlenging van 
6 maanden kijken. 
Hebben wij voldoende gedaan om kwetsbare Kinderen in Haarlem een passende hulp te bieden. 
Wat vinden zij van de wachtlijsten en de budget plafond in de jeugdzorg nu er  een overschot in de 
jeugdzorg budget is ( zie kadernota ) 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 
Kan de wethouder de commissie vertellen welke maatregelen er zijn genomen. 
Waardoor is het verscherpt toezicht met 6 maanden verlengd. 
Hebben wij voldoende actie ondernomen? 
 

 


