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In te stemmen met de schriftelijke reactie op het discussiestuk over de JeugdzorgPlus, welke is
ingediend als initiatiefvoorstel, middels bijgaande brief.
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Inleiding
In samenspraak met andere fracties in Noord-Holland-Noord hebben Groentinks en de PvdA het
discussiestuk ‘Goede jeugdzorgplus voor onze kinderen” opgesteld. Het document staat geagendeerd
voor bespreking in de raadsfracties van alle 1 8 betrokken gemeenten met als doel om gezamenlijk na
te denken over kaders voor de financiering van de Jeugdzorgplus in Noord-Holland Noord.
In enkele gemeenteraden is het discussiestuk reeds besproken. In Langedijk is het cliscussiestuk als
initiatiefvoorstel ingediend. Het college dient de raad op de hoogte te stellen van haar wensen of
bedenkingen met betrekking tot het voorstel. De bespreking staat na het zomerreces op de agenda
van het forum.
Beoogd resultaat
De gemeenteraden uniform informeren over de bestuurlijke regionale visie op het discussiestuk
‘Goede jeugdzorgplus voor onze kinderen’ via bijgaande brief.
Argumenten
7

Gemeenteraden uniform informeren
Alle 18 gemeenteraden zijn op de hoogte gesteld van het discussiestuk. Omdat het discussiestuk
niet in alle raden op dezelfde manier of momenten wordt besproken, worden de raden op uniforme
wijze geïnformeerd via een raadsmemo. De strekking van deze raadsmemo is vrijwel gelijk aan
voorliggende schriftelijke reactie (brief), waardoor het versturen van laatstgenoemd document
voldoende is.

2 Discussiestuk is als initiatiefvoorstel ingediend
In Langedijk is het discussiestuk als initiatiefvoorstel ingediend, hetgeen betekent dat het college
schriftelijk de raad op de hoogte stelt van wensen en overwegingen met betrekking tot het
voorstel. Geadviseerd wordt om via bijgaande brief hier gevolg aan te geven.
Kanttekeningen
N .v.t.
Communicatie
Na akkoord van het college wordt de schriftelijke reactie gecommuniceerd richting da fracties
GroenLinks en PvdA. De brief wordt ter kennisname met de gehele raad gedeeld.
Participatie (Interactief werken)
N .v.t.
Juridisch
N .v.t.
Financiën
Nv.t.
Vervoigstappen
Zie communicatie.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
7.
2.

Raadsmemo discussiestuk JeugdzorgPlus
Schriftelijke reactie op discussiestuk JeugdzorgPlus
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