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Verlenging Uitvoeringsagenda Jeugd 2020

Geachte raadsleden,

ln het kader van de actieve informatievoorziening informeren wij u hierbij over de
verlenging van de werkingsduur van de uitvoeringsagenda Jeugd 2019.

ln het Beleidsplan Jeugd 2018-2021'Opgroeien in de lJmond'is opgenomen dat
jaarlijks een uitvoeringsagenda wordt opgesteld. De uitvoeringsagenda beschrijft de
activiteiten, projecten en pilots die in 2019 worden ingezet om de doelen uit het
Beleidsplan Jeugd en die uit het regionaal opgestelde Transformatieagenda jeugd te
realiseren. Op 23 april2019 hebben de drie colleges in de lJmond de
uitvoeringsagenda Jeugd 2019 vastgesteld. Conform afspraak is de
uitvoeringsagenda vervolgens ter informatie aan uw raad toegezonden.

U itvoeringsagenda 201 9
De uitvoeringsagenda 2019 beschrijft vier onderwerpen die in 2019 bijzondere
aandacht verdienen vanwege de aard en/of omvang van de problematiek. Door te
investeren in vroegsignalering en preventie willen we voorkomen dat problemen van
jeugdigen en gezinnen erger worden en vragen we om meer specialistische
jeugdhulp. Als specialistische ondersteuning nodig is dan wordt die zo snel en
passend mogelijk ingezet. De uitvoeringsagenda geeft weer hoe we in de lJmond de
transformatie zoals opgenomen in het Beleidsplan en het Transformatieplan
concreet invullen. Een proces van de lange adem wat maakt dat de activiteiten,
projecten en pilots die in het kader van de uitvoeringsagenda 2019 zijn gestart zich
veelal momenteel nog volop in de uitvoeringsfase bevinden. Dit, in combinatie met
het feit dat de huidige uitvoeringsagenda pas eind april2019 in de colleges is
vastgesteld, maakt dat de uitvoeringsagenda 2019 momenteel nog zeer actueel is.



Volgende stappen in de besluitvorming
Het Poitefeuillehouders overleg Sociaal Domein lJmond heeft op 30 oktober 2019
ingestemd met het verlengen van de looptijd van de uitvoeringsagenda 2019 met
een halfjaar tot 1 juli 2020. Voor de resterende looptijd tot eind 2021 van het
regionale Beleidsplan Jeugd 'Opgroeien in de lJmond'wordt in het tweede kwartaal
van 2020 een nieuwe uitvoeringsagenda opgesteld en ter besluitvorming aan de
colleges aangeboden. Dit geeft de mogelijkheid om de ervaringen opgedaan in de
voorliggende periode te veruverken in de nieuwe uitvoeringsagenda en geeft
tegelijkertijd de ruimte om ons in 2021 te richten op het Beleidsplan voor de periode
na 2021.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. M.E. Smit
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