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Geachte heer, mevrouw,
Op 7 mei 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP en Forza! over
opheffing locatie Hoofddorp van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA).
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag l :
Bent u bekend met hef feit dat BJAA de locafie Hoofddorp wil gaan opheffen?
Antwoord: het is ons bekend dat BJAA aan het reorganiseren is vanwege financiële en
inhoudelijke ontwikkelingen. Wij hebben inmiddels signalen ontvangen van het voornemen
van BJAA om de locatie in Hoofddorp te sluiten.

Vraag 2:
Bent u betrokken bij dit besluit? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet?
Antwoord: er is nog geen besluit is genomen om de vestiging te sluiten. Vanuit het oogpunt
voor de zorg voor het kind vinden wij het belangrijk om te weten of de mogelijke sluiting
hiaten oplevert in de zorg. Wij gaan in gesprek met BJAA over deze mogelijke sluiting en
over de veranderende rol van de gemeente(n). Zie verder het antwoord op vraag 5.
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Vraag 3:
Wat befekent het voor de hulpverlening aan de inwoners van onze gemeente als BJAA de
locatie Noofddorp gaat opheffen en welke concrete consequenties heeft deze maatregel?
Antwoord: BJAA geeft aan dat gezinsmanagers van BJAA steeds meer vanuit huis werken in
plaats vanuit het BJAA kantoor en dat zij ouders zo veel als mogelijk thuis opzoeken. BJAA
geeft aan dat door deze ontwikkeling minder kantoorruimte nodig is en ook dat het niet de
bedoeling is dat ouders naar Amsterdam moeten voor een afspraak met Bureau Jeugdzorg.
Inhoudelijk sluit deze ontwikkeling aan op onze visie ten aanzien van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) en de transitie van de jeugdzorg om de hulp meer in de wijken en
dichter bij de klant aan te bieden. Voor onze inwoners is van belang dat de BJAA
medewerkers een naadloos onderdeel uit (blijven) maken van het CJG netwerk en werken
vanuit de gemeenschappelijke CJG visie en lokale samenwerkingsafspraken.
Wij vinden het van groot belang dat deze uitgangspunten en condities worden gegarandeerd
door BJAA als uitvoerende organisatie en de Stadsregio Amsterdam als (vooralsnog)
opdrachtgever van BJAA.

Vraag 4:
Kunt u garanderen dat de kwaliteit van de hulpverlening gewaarborgd blijft?
Antwoord: onze inspanningen zijn erop gericht dat het netwerk en de zorg voor het kind
intact blijven.

Vraag 5:
Is uw college bereid op korte termijn in gesprek te gaan met BJAA om fe bespreken op
welke wijze de specifieke kennis en expertise geborgd wordt ten behoeve van de
(foekomstige) zorg aan onze inwoners?
Antwoord: ja, we gaan in gesprek met BJAA over de ontwikkelingen op de korte termijn en
de toekomstige situatie in het kader van de hervormingen binnen het sociaal domein.
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Vraag 6:
Kunt u de raad zo spoedig mogelijk informeren over de uitkomsten van genoemd overleg?
Antwoord: wij zullen u hierover informeren, zodra er meer duidelijkheid is over de
toekomstige situatie van BJAA.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
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