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TOELICHTING INKOOP JEUGDHULP 2022  
ZUID-HOLLAND ZUID 2022 

Van Werkgroep en stuurgroep inkoop jeugdhulp 2022 e.v. 

Aan Raadsleden Zuid-Holland Zuid 

Datum 30 september 2021 

Betreft Inkoop jeugdhulp 2022 e.v. 

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 

Postadres 

Postbus 166 

3300 AD Dordrecht 

Contactpersoon 

Ruutger Lenzen (projectleider) 

rr.lenzen@jeugdzhz.nl 

T 078 770 2352

E contact@jeugdzhz.nl

www.jeugdzhz.nl 

Geachte leden van de gemeenteraden in Zuid-Holland Zuid, 

Zoals via een ‘save the date’ is aangekondigd, organiseren wij op woensdag 10 en 

donderdag 11 november van 19.00-20.30 uur een digitale bijeenkomst. U kunt zich 

hiervoor uiterlijk 7 november aanmelden via contact@jeugdzhz.nl. Geef aan bij welke 

gemeente u raadslid bent en op welk mailadres u de Teams-link wilt ontvangen.  

Deze raadsbijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst die wij in juni 2021 hebben 

georganiseerd om u te informeren over hoe het Inkoopkader, waarin de ambities en 

bestuurlijke uitgangspunten zijn vastgelegd, verder zijn uitgewerkt.  

Tijdens de regionale raadsbijeenkomst van 10 of 11 november a.s. willen wij u graag 

informeren over de afspraken die zijn gemaakt in de vorm van definitieve overeenkomsten. 

De avonden zien er als volgt uit: 

Locatie: Online 

Tijd: 19.00 uur - 20.30 uur (inclusief een half uur ruimte voor reacties en vragen) 

Agenda: 

- Aftrap door regionaal portefeuillehouder jeugd Steven van Die

- Processtappen

- Bestuurlijk kader

- Stand van Zaken

- Financiële impact

- Contracteren en implementeren

- Vooruitblik

- Belangrijkste mijlpalen komende jaren

- Toelichting door Ed Magnée, interim-directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

- Reacties en gelegenheid tot het stellen van vragen

- Afsluiting en vervolg door regionaal portefeuillehouder jeugd Steven van Die
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Datum 30 september 2021 

 

Voor beide avonden geldt een identiek programma: u kunt dus kiezen welke u het beste 

uitkomt.  

 

Na afloop zullen wij de presentaties en een verslag via uw griffie verspreiden.  

 

Graag tot ziens op woensdag 10 of donderdag 11 november. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

________________________ 

E.H.A. Magnée    

Directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 

Clustermanager Veilig Thuis ZHZ 


