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Bijrase Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor het toezenden van uw advies ten aanzien van de

lnkoopstrategie Jeugdhulp Regio Haaglanden (hierna lnkoopstrategie) dat u

ons op 22 mei jl. heeft doen toekomen. Daarnaast onze dank voor uw

flexibiliteit om op korte termijn uw advies uit te brengen. Wij zijn ons ervan

bèw,at dat de termijn tussen ontvangst van de concept lnkoopstrategie en

behandeling in het college kort is. Middels deze brief ontvangt u onze
bestuurlijke reactie op uw advies.

Wij zijn verheugd te lezen dat u met de betrokken Adviesraden Sociaal

Domein in de regio Haaglanden tot een gedragen, voor eenieder
herkenbaar, positief advies bent gekomen. Dat u aangeeft erg tevreden te

zijn met de wijze van betrokkenheid en samenwerking op het gebied van
jeugd met onze gemeente is voor ons van groot belang. Ook wij zetten
graag deze samenwerking voort.

Uw advies bestaat enerzijds uit door de Adviesraden gezamenlijk
geformuleerde ondennrerpen die van belang zijn bij de verdere uitwerking.

Anderzijds uit een lokale aanvulling op onderdelen voor een goede

verbinding met het (lokale) jeugdbeleid in Delft. Hierbij willen we, wellicht
ten overvloede, benadrukken dat het om de verbinding gaat met het lokaal
jeugdbeleid, omdat dit geen onderdeel is van de scope van de

inkoopstrategie. Mede aan de hand van de constateringen die zijn venruerkt

in het rapport De lussenbalans'gaan we met elkaar in gesprek over de
invulling van het lokale jeugdbeleid. Voor dit gesprek ontvangt u van ons in
de eerste week van juli een uitnodiging.
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Hoogachtend,
het college van en wethouders van Delft,
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