
 
Regionale Raadsinformatieavond 7 december 2022 

Jeugdhulp 
Wijziging WGR 

 
Datum:  woensdag 7 december 2022 
Tijdstip: 19.30 uur tot 22.05 uur, inloop vanaf: 19.10 uur 

Locatie: Cultuurkoepel Heiloo, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo  
Vanaf de Kennemerstraatweg rijd je het terrein op. Via de rechterkant van de 
toegangspoort rijd je door naar de parkeergelegenheid.  

 
 
Programma 

 

19.10-19.30  Inloop 
 
19.30-19.35 Opening 
  Door burgemeester Mascha ten Bruggencate  
 
19.35-19.50 Opening Jeugdhulp 

Presentatie door Peter Soorsma (regiomanager Jeugd) over het thema jeugdhulp. 
 

19.50-20.10 In gesprek met Jongeren 

Jongeren van JPRA (Jongeren Participatie Regio Alkmaar) worden geïnterviewd over 
de wijze waarop zij vinden dat jongeren gehoord moeten worden in de jeugdhulp. 
JPRA is een jongerenparticipatieplatform gerund door en voor jongeren dat staat voor 
positief jongerenbeleid. 
In dit onderdeel is ook ruimte voor het stellen van vragen. 

 

20.10-20.15 Introductie Thema’s workshops 

Raadsleden kunnen zich inschrijven voor twee van de drie workshops. De workshops 
bestaan uit een presentatie van 15 minuten en daarna is er 15 minuten ruimte voor 
gesprek.  

 

20.15-21.15 Workshops 

Thema 1: De nieuwe inkoop verblijf en ambulant 
Per 1 januari 2023 sluiten we nieuwe contracten voor ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf af in onze 
regio. In september 2021 stelden alle gemeenteraden het ‘Overkoepelend kader jeugd’ en ‘De visie op 
ambulante jeugdhulp 2023 e.v.’ vast. Samen met de in 2020 vastgestelde ‘Visie op jeugdhulp met verblijf’ 
vormden deze de basis van de inkoop van jeugdhulp (ambulant en verblijf) en de nieuwe contracten, waarvoor 
op 31 augustus de gunning is geweest. We zullen hier stilstaan bij de implementatie en wat dit betekent voor 
jeugdhulp in deze regio. 

 
Thema 2: Toezicht op doelmatigheid en kwaliteit aanbieders 
De gemeenten in de regio Alkmaar willen meer toezicht houden op de doelmatigheid en kwaliteit van 
aanbieders. In dat kader zijn afgelopen jaar bedrijfsvoeringstoetsen uitgevoerd bij aanbieders uit de regio. We 
zullen raadsleden meenemen in de uitkomsten van de bedrijfsvoeringstoetsen en hoe hier vervolg aan gegeven 
wordt. 

 
 



Thema 3: De vastgestelde transformatie en financiële sturingsmogelijkheden 
In de vastgestelde raadsvisies is de beoogde transformatie beschreven. In deze transformatie willen we in de 
regio Alkmaar de beweging maken van afhankelijkheid naar eigen kracht, van jeugdhulp naar het voorliggende 
veld, van verblijf naar ambulant en van onveiligheid naar een stabiele thuissituatie. Raadsleden zullen 
meegenomen worden in de bedoeling, de beweging en de invulling van de transformatie. 

 

21.15-21.20 Plenaire terugkoppeling  

 

21.20-22.05 Wijziging WGR 

Gemeenten werken onderling samen in een flink aantal gemeenschappelijke regelingen. De wettelijke 
basis voor de werkwijze rond gemeenschappelijke regelingen is te vinden in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De Wgr is recent gewijzigd. De wet bevat nu meer 
instrumenten voor gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de gemeenschappelijke regelingen. 
U bent daar in een eerdere regionale bijeenkomst al op hoofdlijnen over bijgepraat. Tijdens deze 
avond staan we graag stil bij de volgende twee zaken in dit kader: 
 

1. Vanuit de regietafel Noord-Holland Noord is een plan van aanpak opgesteld met een 
voorstel aan de raden over een gezamenlijke aanpak voor de invoering van de 
nieuwe Wgr. De brief + bijlagen van de regietafel zijn bijgevoegd. Het voorstel wordt 
kort toegelicht door de burgemeester van Castricum, dhr. A. Mans, trekker van dit 
dossier vanuit de regietafel Noord-Holland Noord.   

2. Daarnaast halen we graag wat eerste gedachten bij u op over hoe de raden aankijken 
tegen een aantal in het oog springende mogelijkheden die de nieuwe Wgr biedt om 
raden meer grip te geven. Het gaat dan in het bijzonder om de optie van 
adviescommissies en extra zienswijzeprocedures. Ook wordt stilgestaan bij hoe 
invulling te geven aan de actieve informatieplicht. Een korte toelichting op deze 
mogelijkheden is als bijlage bijgevoegd.  

 

22.05 Borrel en sluiting 

 

 


