
Motie Vreemd aan de orde: Opvoeden, opgroeien en jeugdhulp in Alphen aan den Rijn
 
De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op 22 april 2021;

Constaterende dat: 

 De gemeenteraad op zaterdag 27 maart een hei-ochtend jeugdhulp in Alphen aan den Rijn 
heeft georganiseerd;

 Eén van de doelen van de bijeenkomst was het verkrijgen van meer inzicht op het thema 
jeugdhulp, aangezien het op momenten lastig blijft voor de gemeenteraad om grip op dit 
dossier te hebben;

 Er is stilgestaan bij de noodzaak tot interprofessionele samenwerking en het belang van 
lokale duiding verder is uitgediept. Ook zijn thema’s geïdentificeerd die de gemeenteraad in 
2022 en 20223 wil uitdiepen.

Overwegende dat:

 De opbrengst van de hei-ochtend in vier onderdelen gevat kan worden en dit is vastgelegd in 
bijgevoegde memo; 

 De memo zich richt op het brede perspectief van opgroeien en opvoeden in Alphen aan den 
Rijn en een viertal voorstellen bevat om als gemeenteraad grip te krijgen op dit brede 
perspectief gekoppeld aan een routekaart waarin periodes staan waarin één en ander 
georganiseerd dient te worden.

Verzoekt het college:

 Bij de verdere voorbereidingen op de aanbesteding jeugdhulp een ‘Manifest’ op te stellen 
tezamen met relevante maatschappelijke partijen. Dit Manifest is tevens door de uitvoerder 
te gebruiken als brede transformatieagenda;

 Om vanaf de nieuwe contractperiode voortgangs- of evaluatiegesprekken te organiseren 
waarin wordt gekeken naar de realisatie van de gestelde doelen waarbij de gemeenteraad de 
mogelijkheid heeft aanbevelingen te doen; 

 Om gesprekken over het brede thema opgroeien en opvoeden te organiseren in de wijken in 
Alphen aan den Rijn op basis van beschikbare data tussen maatschappelijke partijen en 
inwoners en hierbij de raad te betrekken; 

 Om het beleid rond leertafels voort te zetten en op de vijf geïdentificeerde thema’s te 
organiseren; 

 En tenslotte genoemde verzoeken uit te werken in het door de raad vast te stellen 
beleidskader.

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Bijlage: 
 Memo: Routekaart – Jeugdhulp, opgroeien en opvoeden in Alphen a/d Rijn


