
¥ 
Raadsinformatiebrief 

 

Raadsinformatiebrief ¥ Pagina 1 van 1 

 

Nr. RI16.0111 (2016) 
 

    

 

Betreft: Transformatieagenda Specialistische Jeugdhulp Noord-Holland Noord 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Achttien gemeenten en de aanbieders van specialistische jeugdhulp in Noord-Holland Noord hebben 

gezamenlijk een Transformatieagenda Specialistische Jeugdhulp vastgesteld voor de komende twee 

jaar. Deze agenda is nodig om de transformatiedoelen te bereiken. 

 

De transformatieagenda beschrijft de route voor de vernieuwing die nodig is om de 

transformatiedoelen te bereiken.  

o Beschikbaar en bereikbaar houden van zeer specialistische vormen van Jeugdhulp in 

de drie regio’s van Noord-Holland Noord. 

o Afname van inzet van deze vormen van Jeugdhulp ten opzichte van 1-1-2014 met 

30%, zoals in de notitie “Visie op ruimte voor Jeugdhulp” als landelijke ambitie is 
opgenomen. 

o Maken van afspraken tussen gemeenten en instellingen in de drie regio’s over 
beheersmaatregelen voor de meest significante risico’s voor specialistische vormen 
van Jeugdhulp. 

 

De uitgangspunten van de transformatieagenda voor Noord-Holland Noord sluiten aan bij de onlangs 

door de colleges van Den Helder, Schagen en Texel vastgestelde Inkoopstrategie Jeugdhulp en Wmo 

2017-2019.  

 

In de Transformatieagenda Specialistische Jeugdhulp Noord-Holland Noord worden de huidige 

situatie en de gewenste situatie op 31 december 2018 beschreven. In relatie tot de ontwikkelopgave  

zijn vier thema’s uitgewerkt, waarin de speerpunten, de uitgangspunten en veranderopgaven voor 
gemeenten en instellingen zijn geformuleerd. Deze thema’s zijn: 

a. Opgroeien 

b. Dichtbij huis 

c. Als het echt niet anders kan 

d. Loslaten 

Daarnaast zijn op hoofdlijnen de risico’s en randvoorwaarden van de transformatie aangegeven. (Zie 
bijlage). De Transformatieagenda wordt nog in 2016 uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda met 

concrete acties. 

 

De Stuurgroep Bovenregionale Voorzieningen Jeugdhulp bewaakt de voortgang van de 

transformatieagenda. In deze stuurgroep zijn de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 

Kop van Noord-Holland  via een portefeuillehouder vertegenwoordigd. 

 
Den Helder, 6 december 2016. 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


