
            UITNODIGING VOOR ONLINE RRN BIJEENKOMST WOENSDAG 30 JUNI

Geachte raads- commissieleden,
 
Zoals u weet zijn de achttien gemeenten van Noord-Holland-Noord gestart met het 
verwerkingstraject JeugdzorgPlus na 2023. Onlangs, op 28 mei, heeft hierover de startbijeenkomst 
plaatsgevonden. Een verwervingstraject start met het ontwikkelen van de transformatievisie op 
JeugdzorgPlus. Deze visie gaat over het Hoe; waar willen we naar toe, wat vinden wij belangrijk. Na 
vaststelling van deze visie (waar u over gaat) vindt de vertaling hiervan plaats in de inkoopvisie, dat 
gaat over het Wat; hierin wordt vastgelegd op welke wijze een zorgaanbieder dit kan realiseren. Deze 
wordt door colleges vastgesteld.  
 
Op 30 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur is er over dit thema een online regionale raadsbijeenkomst 
gepland. Hierbij sturen wij u de conceptversie van de uitgangspunten en het visiedocument van de 
transformatievisie JeugdzorgPlus na 2023 toe. 
Het doel van de regionale bijeenkomst is om u enerzijds te informeren over de geformuleerde 
uitgangspunten en anderzijds het ophalen van uw reactie over de uitgangspunten van de 
conceptvisie zodat wij deze kunnen verwerken in de definitieve versie.  Uiteraard is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen.
 
De concept uitgangspunten en het visiedocument is opgesteld met consultatie van zorgaanbieders, 
ervaringsdeskundigen, gecertificeerde instellingen (GI’s), wetenschap en het onderwijs. Hiernaast 
heeft er een informerende bijeenkomst plaatsgevonden voor de vakwethouders jeugd van de Kop 
van NH, de samenwerkingsverbanden van het onderwijs en de adviesraden van de Kop van NH. Het 
onderwijs en de adviesraden worden gevraagd schriftelijk advies te geven op de transformatievisie. 
De adviesraden zijn tevens uitgenodigd als toehoorders bij deze bijeenkomst.
 
Ter informatie ontvangt u tevens de brochure met aanvullende informatie over dit onderwerp.
 
Het programma van de online bijeenkomst op 30 juni is als volgt:
 

19.30 – 19.35 Welkom en opening Wethouder Remko van de Belt

19.35 – 19.40 Inleiding van de bijeenkomst Remko van de Belt

19-40 – 19-45 Uitleg over het gelopen proces Namens de ambtelijke 
bovenregionale werkgroep; 
Lidwien Strik

19.45 – 21.00 Presentatie Uitgangspunten Transformatievisie 
JeugdzorgPlus
Gelegenheid tot het stellen van vragen en uw 
reactie wordt gevraagd op de uitgangspunten

Lidwien Strik

21.00 – 21.15 Afsluiting Remko van de Belt

 

Wij hopen u te zien en te spreken tijdens deze bijeenkomst op 30 juni.
 
Met vriendelijke groet, namens de ambtelijke werkgroep,
Lidwien Strik
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Beleidsadviseur bovenregionale jeugdhulp


