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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 
 
Het werken volgens één gezin, één plan, één regisseur vergt een goede ketensamenwerking tussen alle 
betrokken partijen. Dit is (opnieuw) vastgelegd in de regiovisie jeugdhulp die in september aan de raad 
wordt aangeboden. De regiovisie beschrijft de gezamenlijke visie en opgave waarbij gemeenten samen 
sturen op de realisatie. De regiovisie vertaalt zich in een regionale verwervingsstrategie die 
randvoorwaarden vastlegt voor deze samenwerking: een strategisch partnerschap waarbij het vormen van 
samenwerkingsverbanden gericht is op een beter resultaat voor de cliënt. Minder administratieve lasten en 
effectieve samenwerking tussen partijen is hier onderdeel van. En ook: het inzetten op het mogelijk maken 
dat op basis van één plan één intake toegankelijk wordt voor meerdere betrokken partijen. Dit voorkomt 
extra intakes en maakt betere ketensamenwerking mogelijk binnen gezinnen.  
 
Het CJG voert hierop de regie, in samenwerking met het SWT. Het evaluatierapport 'Samenwerking Sociaal 
Wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin in Haarlem en Zandvoort' geeft een aantal praktische 
adviezen over het versterken van de regierol op dit punt. Het college neemt deze adviezen over en de 
uitvoering hiervan is opgenomen in het werkplan van ons sociaal wijkteam als ook de opdracht voor het 
CJG. 
 
Voorstel om de motie hiermee af te doen 

 

Afdelingsmanager Laan, C.A.M.  Visser, A. 
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Portefeuillehouder  

 

Botter, J. 

 

 


