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Onderwerp
Herziening verordening jeugdhulp en jeugdnotitie ln 2022 i.p.v.2021

Geachte leden van de raad,

ln deze brief informeren wij u over ons besluit om zowel de jeugdnotitie als de verordening
jeugdhulp niet in 2021 te herzien, maar dit in het jaar 2022 te doen. Dit heeft geen negatieve
gevolgen voor de praktijk.

Redenen hiervan zijn de ontwikkelingen vanuit het Rijk, de nieuwe inkoop die in 2022 starl
en de mogelijkheid om 1 jeugdnotitie en verordening jeugdhulp te maken voor zowel
gemeente Beemster als Purmerend. ln de informatiebijeenkomst van I december 2020 werd
het ondenruerp al besproken, in deze brief lichten wij deze keuze toe.

Jeugdnota
De jeugdnotitie "Zorg voor Jeugd in Beemste/' is aan herziening toe. Gezien de ontwikkelingen
van het Rijk en de nieuwe inkoop per 2022 is het besluit genomen om niet in 2021 een nieuwe
jeugdnotitie vast te stellen. Dit doen wij gelijk met de start van de nieuwe inkoop in 2022 en in
het kader van de harmonisatie maken we 1 jeugdnotitie voor de gemeenten Beemster en
Purmerend samen. Vanzelfsprekend betekent dat niet dat we u niet op de hoogte blijven
houden: U ontvangt van ons in het eerste kwartaal van 2021 een rapportage met de voortgang
van de actiepunten die op de actielijst staan.

Verordening
De huidige situatie is dat er gewerkt wordt volgens de verordening jeugdhulp Beemster 2018 .

ln de verordening is opgenomen dat het beleid rondom de hulp voor jeugd eenmaal per twee
jaar geëvalueerd wordt. ln 2019 zijn we gestart met de evaluatie van de verordening.
Gedurende deze evaluatie ontvingen wij een brief van minister De Jonge (7 november 20191).

t https://www.riiksoverheid.nl/documentenikamerstukken/2019/1 1/07/kamerbrief-naar-een-betere-
orqanisatie-van-ieuqdhulp-ieuqd bescherminq-en-ieuqdreclasserinq
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ln deze brief werd een tal van zaken aangekondigd, die mogelijk gevolgen hebben voor de
nieuwe verordening. Dit betekent, dat na het aannemen van een nieuwe verordening in
2020 er direct weer gewerkt moet worden aan wijzigingen van deze nieuwe verordening.
Dit is niet wenselijk voor de ouders die hier mee te maken krijgen, maar ook niet voor de
professionals van o.a. Loket Jeugd, die er mee werken. Het levert te veel verwarring op
als in een relatief korte tijd de verordening meerdere keren verandert.
Waar het kan, willen we duidelijkheid bieden en zoveel als mogelijk de verordening laten
aansluiten bij de praktijk. We hebben besloten om de herziening van de verordening uit te
stellen.

Naast de ontwikkelingen vanuit het Rijk spelen ook de ontwikkelingen omtrent de inkoop.
Gemeente Amsterdam is uit de samenwerking omtrent de gezamenlijke inkoop van
jeugdhulp gestapt. Regiogemeenten uit Zaanstreek Waterland zijn vervolgens verdergegaan
met de doorontwikkeling van het huidige stelsel. U bent ook hierover geÏnformeerd tijdens
een informatiebijeenkomst op I december 2020. De start van deze nieuwe inkoop is in
2022.
Vanaf 2022 kunnen we dan alle gevolgen die voortkomen vanuit de ontwikkelingen van
het Rijk en nieuwe inkoop meenemen in de nieuwe verordening. Hierbij is de start van de
verordening, de nieuwe inkoop en de jeugdnotitie tegelijkertijd.

We zullen de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een nieuwe verordening
in 2021voortzetten, maar leggen deze om bovenstaande redenen dus nog niet ter
vaststelling aan u voor.

We houden u over de voortgang op de hoogte
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