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Kernboodschap Dit addendum bij de Regiovisie bevat de strekking van de teksten van de 

overgenomen moties tijdens de behandeling van de Regiovisie in de 

gemeenteraden van de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. De gemeenten in 

deze regio’s, zijnde de gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, 

Heemstede, Velsen en Zandvoort, hebben een gezamenlijke Regiovisie in hun 

raden vastgesteld. Naast het feit dat de raden de Regiovisie hebben vastgesteld, 

hebben zij tijdens de behandeling ook aandachtspunten meegegeven. Deze 

aandachtspunten zijn met dit addendum geborgd. Voorstellen die betrekking 

hebben op uitvoeringsaspecten in de preselectie en de dialoogfase worden via dit 

addendum onderdeel van de uitvoering van de verwerving. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Raadstuk - Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/327593) in 

de commissie Samenleving van 30 september 2021 en in de raadsvergadering van 

14 oktober 2021 

 

Besluit College 

d.d. 18 januari 2022 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210327593-1-Raadsstuk-Regiovisie-Jeugdhulp-Zuid-Kennemerland-en-IJmond-3.pdf
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

Het addendum bij de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond vast te 

stellen. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

1. Inleiding 

De behandeling van de Regiovisie Zuid-Kennemerland en IJmond heeft plaatsgevonden in zeven 

gemeenten. Uitgangspunt is, omdat de Regiovisie kaders stelt aan het gezamenlijke inkooptraject, 

dat deze in de betrokken gemeenten gelijkluidend wordt vastgesteld. Daarom is voor het borgen van 

ingediende en overgenomen moties een addendum (bijlage) opgesteld dat de raden ten finale 

vaststellen. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. Het addendum bij de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het vaststellen van een eensluidende Regiovisie inclusief daarop betrekking hebbende moties.  

 

4. Argumenten 

Het vaststellen van de Regiovisie in de diverse gemeenteraden gaf de mogelijkheid over te gaan op 

het publiceren van het voor de inkoop noodzakelijke preselectiedocument. Dit document moest 

uiterlijk 15 oktober 2021 worden gepubliceerd. Dit heeft ook plaatsgevonden. 

Tijdens de behandeling van de Regiovisie in de raden zijn er moties ingediend, besproken en indien 

mogelijk overgenomen. Deze moties dienen tot uiting te komen in de voor de inkoop belangrijke 

documenten en in het vervolgtraject de zogenaamde dialoogfase. Om het proces door te kunnen 

laten gaan is afgesproken de Regiovisie vast te stellen in alle raden voor 15 oktober 2021. De 

verwerking en borging van moties zou daarna plaatsvinden via het opstellen en vaststellen van een 

addendum bij de Regiovisie. Dit addendum bij de Regiovisie is nu opgesteld en bevat de strekking van 

de teksten van de overgenomen moties tijdens de behandeling van de Regiovisie in de 

gemeenteraden van de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. Naast het feit dat de raden de 

Regiovisie hebben vastgesteld, hebben zij tijdens de behandeling ook aandachtspunten meegegeven. 

Deze aandachtspunten zijn ook met dit addendum geborgd. Voorstellen die betrekking hebben op 
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uitvoeringsaspecten in de preselectie en de dialoogfase worden via dit addendum onderdeel van de 

uitvoering van de verwerving.  Mede door de regionale afstemming die plaats heeft moeten vinden 

in de betrokken gemeenten om dit addendum gelijkluidend vast te kunnen stellen, heeft de 

totstandkoming van dit addendum helaas langer geduurd dan in eerste instantie voorzien. Dit heeft 

echter geen consequenties gehad voor de borging van de aangenomen moties in het gezamenlijk 

inkooptraject. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De Regiovisie is in basis vastgesteld. De moties zijn met dit addendum geborgd en verwerkt in 

het proces. Moties die niet uitvoerbaar waren vanwege eisen die aan de uitvoering van de inkoop 

worden gesteld met betrekking tot planning en inhoud zijn niet overgenomen. Dit is in de 

verschillende gemeenteraden waar dit speelde besproken.  

 

6. Uitvoering 

De in het addendum opgenomen punten worden onderdeel van de Regiovisie Jeugd, welke in de 

dialoogfase – onderdeel van de regionale verwervingsstrategie - gebruikt wordt als inhoudelijke basis 

voor de verwerving van de jeugdhulp. 

 

7. Bijlage 

1. Addendum Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond 

 

 

 

 

 


