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Onderwerp: Reactie op uw brief aan griffie Haarlem

Geachte mevrouw Dors,

Hartelijk dank voor uw brief van 22 oktober jl. Fijn dat het nieuws van de landelijke schrapdag u tijdig 
heeft bereikt en u aanwezig was bij de eerste sessie op 12 juni jl. De eerste schrapsessie is 
georganiseerd door VWS, de gemeenten waren hier niet bij betrokken.

U schrijft dat bij de eerste sessie slechts 7 personen aanwezig waren. In overleg met het ministerie 
van VWS, dat verantwoordelijk is voor het programma 'ontregel de zorg' en de VNG dat hiervoor de 
ondersteuning biedt, is geconstateerd dat 7 professionals, waarvan 3 vaktherapeuten, geen juiste 
afspiegeling is van ons aanbod in onze jeugdhulpregio's omdat wij, naast ruim 70 gecontracteerde 
vrijgevestigden ook ruim 80 instellingen hebben gecontracteerd.

Omdat de administratieve lastendruk ook bij deze aanbieders wordt ervaren en omdat er vorig jaar 
in Haarlem een aantal bijeenkomsten specifiek voor vrijgevestigden in de regio IJmond en Zuid- 
Kennemerland over het thema administratieve processen is georganiseerd, is in overleg met de VNG 
en VWS, besloten om op 4 september ook onze gecontracteerde instellingen uit te nodigen.
Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

U geeft in uw brief aan dat het een gemiste kans was dat er niet meer aanwezigen van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) waren. Een representatieve samenstelling om schrappunten op te halen 
en vanuit actiepunten verder te ontwikkelen was ons inziens wenselijk. Daarom was 1 afgevaardigde 
namens het CJG voor deze bijeenkomst voldoende. Het punt waaraan u in de brief refereert, staat in 
de actielijst genoteerd en zal met de op 4 september benoemde personen worden opgepakt.

Het doel van de bijeenkomst was om op basis van de reeds genoemde en nieuw genoemde 
knelpunten een aantal acties te formuleren die kunnen leiden tot het verlagen van de 
administratieve lastendruk. Wij erkennen dat voor het benoemen van knelpunten anders dan 
genoemd op 12 juni onvoldoende tijd was en trekken hier lering uit voor een volgende bijeenkomst.
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Desondanks zijn er 9 concrete acties geformuleerd. Een deel ervan is reeds opgepakt. Een ander deel 
volgt nog in de komende periode. Vanuit de VNG volgt nog een terugkoppeling van de dag, evenals 
een voorstel voor een terugkomdag in februari.

Wethouder Botter heeft de vrijdagen doorgaans gereserveerd voor werkbezoeken en plant deze 
graag dit voorjaar met u in.

Mw. C.A.M. Laan
Afdelingsmanager Jeugd, Onderwijs en Sport
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