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Geachte heer Wagner,
Op 10 juli 2014 vond een bestuurlijk overleg plaats met Bureau Jeugdzorg NoordHolland, de provincie Noord-Holland en de betrokken regio's, waaronder de regio
Kop van Noord-Holland. Wij hebben dit als een positief gesprek ervaren. U gaf
aan dat u ondanks de vele zaken die nog geregeld moeten worden, de data van 1
augustus 2014 (waarop individuele jeugdhulpaanbieders weten welk budget door
de gemeente beschikbaar wordt gesteld en welke prestaties daarvoor moeten
worden geleverd) en 1 november 2014 (voor het daadwerkelijk hebben getekend
van alle contracten) als haalbaar beschouwde.
Kort na dit overleg bereikte ons het nieuws dat de gemeente Den Helder uit het
Regionaal Administratie- en Kenniscentrum (RAKC) is gestapt en dat de gemeente
Texel daar halverwege augustus een beslissing over neemt. Als gevolg hiervan
staat de regionale samenwerking thans onder druk.
De regio Kop van Noord-Holland is een van de kleinere samenwerkingsverbanden
voor jeugd in Nederland. Om de inkoop van jeugdhulp in het vrijwillige en het
gedwongen kader verantwoord te kunnen uitvoeren en als goede gesprekspartner
voor jeugdhulpaanbieders en bureaus jeugdzorg te kunnen functioneren, is een
bepaalde omvang van de regio noodzakelijk. Wij verwachten daarom van
gemeenten dat zij op een niveau van voldoende omvang samenwerken en
rekenen het tot onze verantwoordelijkheid ons ervan te verzekeren dat dit ook
daadwerkelijk het geval is. Voor de goede orde wijs ik op artikel 2.8 lid 1 van de
Jeugdwet waarin is bepaald dat de colleges met elkaar moeten samenwerken
indien dat voor een doeltreffende en doelmatig uitvoering van deze wet
aangewezen is.
Ik verzoek u daarom - aansluitend aan ons telefoongesprek - uiterlijk 22
augustus 2014 om een reactie waarin u aangeeft op welke schaal u samenwerkt
voor de inkoop voor jeugd, voor welke vormen van vrijwillige en gedwongen
jeugdhulp dit het geval is, alsmede een stappenplan leidend tot tijdige inkoop van
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jeugdhulp per 1 november 2014, het moment waarop de contracten uiterlijk
getekend moeten zijn.
Hoogachtend,
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mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid,
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Welzijn en Sport,
de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
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