
 
 
 
Castricum,  15 november 2018 
 
Betreft: schriftelijke vragen SP over sluiting Transferium, gunning Jeugdzorgplus aan Horizon 
 
 
Geacht college, 
 
De Jeugdzorgplus (boven 12 jaar) voor de inkoopregio Noord-Holland-Noord, waar Castricum deel 
van uitmaakt, is onlangs aanbesteed aan nieuwkomer in Noord-Holland Stichting Horizon en niet 
aan huidige zorgverlener Stichting Parlan. Jeugdzorgplus is de zorg voor de meest kwetsbare 
jeugd. In dit geval jongeren die niet in reguliere hulp terecht kunnen vanwege de ernst van de 
problematiek, door een waaier aan oorzaken. Het zijn jongeren die een gevaar voor zichzelf of 
voor anderen zijn en die door de rechter tijdelijk een plek krijgen in een gesloten woonvoorziening 
met intensieve zorg en begeleiding tot zij klaar zijn voor lichtere begeleiding. Het gaat in 
Noord-Holland-Noord om zo’n honderd jongeren per jaar.  
Parlan geeft aan door het mislopen van het contract haar locatie Transferium in Heerhugowaard te 
moeten sluiten, de enige locatie voor deze zorg in heel Noord-Holland buiten Amsterdam. Dat 
brengt de continuïteit van zorg voor de meest kwetsbare groep jongeren in jeugdhulp in gevaar en 
kan daarmee zorgen voor een schending van het recht op goede zorg. Het betekent ook dat het 
pand, dat helemaal op deze zorg was ingericht met een forse investering, moet worden verkocht 
en dat jongeren die vanaf 1 januari 2019 van deze zorg gebruik moeten maken moeten reizen naar 
een van de locaties van Horizon in Zuid-Holland.  
De SP is geschrokken van de doelen die in de aanbestedingstekst voor Jeugdzorgplus worden 
genoemd. Het zijn alle doelen gericht op lagere kosten en niet op de goede zorg voor deze 
jongeren. De SP Castricum maakt zich daarnaast ernstige zorgen over de termijn waarop deze 
wijzigingen worden ingevoerd (per 1 januari aanstaande), de mogelijkheden om de jongeren 
daarop goed voor te bereiden en de gevolgen van de wijziging in aanbieder voor de kwaliteit van 
zorg voor de jongeren. Daarnaast wijst de SP op de recente problemen bij de aanbesteding van de 
Jeugdbescherming en -reclassering. Die twee zijn onderdeel van de keten van jeugdzorg, waarin 
Jeugdzorgplus het laatste station is. De problemen leiden ons inziens tot zwakke schakels in die 
keten, waardoor de noodzaak van een goede aanbesteding van Jeugdzorgplus nog belangrijker 
wordt. 
 
De SP Castricum stelt daarom de volgende schriftelijke vragen en verzoekt een onderbouwing bij 
de beantwoording:  
 
1. Continuïteit en kwaliteit van zorg 

A. Bent u het met ons eens dat het sluiten van Transferium ongewenste gevolgen kan 
hebben voor de continuïteit van zorg aan deze specifieke doelgroep en voor het behoud 
van jarenlange opgebouwde deskundigheid in de jeugdzorg, in deze regio? 

B. Is de nieuwe zorgverlener voornemens om werknemers en gebouw van Parlan (i.c. 
Transferium) over te nemen? 



C. Zo nee, is het college bereid en/of in de positie om dit alsnog verplicht te stellen zodat de 
jongeren die nu in behandeling zijn op een vertrouwde plek kunnen blijven bij hun 
vertrouwde behandelaar? 

D. De aanbestedende regio’s verlangen in de aanbesteding dat de nieuwe aanbieder de 
omgeving van de jongere bij zijn herstel betrekt. Is het college het met de SP eens dat dat 
bemoeilijkt wordt wanneer de jongere ver weg van zijn woonomgeving wordt 
opgenomen? 

E. Op welke manier wordt door aanbestedende partij rekening gehouden met de extra 
reistijd en reiskosten voor cliënten en hun familie?  

F. Is het college bereid de nieuwe aanbestedingsperiode (start 1 januari 2019) uit te stellen 
tot een moment waarop een warme overdracht van deze kwetsbare jongeren aan de 
nieuwe aanbieder kan worden gegarandeerd door Parlan? 

 
2. Aanbestedingsprocedure 

A. Is het college op de hoogte van het feit dat Parlan bezwaar maakt tegen de nieuwe 
aanbesteding bij de rechter? 

B. Zo ja, welk risico (financieel of anderszins) loopt de gemeente Castricum in geval Parlan in 
het gelijk wordt gesteld door de rechter? 

C. Openbaar aanbesteden is niet verplicht bij de inkoop van zorg voor deze kwetsbare groep. 
Waarom kiest het college niet voor een subsidierelatie, waarbij bijvoorbeeld een langere 
periode van toekenning mogelijk is? 

D. Is het college ervan op de hoogte dat de VNG een voorkeur uitspreekt voor een 
subsidieconstructie, niet alleen voor Jeugdzorgplus, maar ook voor Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering? 

E. Is het college bereid met de raad een gesprek aan te gaan over hoe deze vorm van zorg in 
de toekomst wordt ingekocht: per subsidie of aanbesteding? 

F. Zo ja, staat het college open voor een andere manier van inkopen?  
G. Zo nee, kunt u argumenten aangeven waarom u daartoe niet bereid bent? 

 
Wij zien uw antwoorden binnen de termijn van 30 dagen tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marjo Husslage  
Fractievoorzitter SP Castricum 
 


