
Betreft schriftelijke vragen over Jeugdzorg Plus 

Castricum, 29 april 2019 

Geacht college, 

Vrijdag 26 april j.l. lazen wij in het Noord-Hollands Dagblad zorgelijke berichten over de 

Jeugdzorgplus in onze regio (‘Twijfels over Jeugdzorg van Horizon in Bakkum’ NHD d.d. 26 april 2019). 

De fracties van PvdA, GroenLinks en SP uit gemeenten uit West-Friesland, de Noordkop en de Regio 

Alkmaar maken zich grote zorgen over de Jeugdzorgplus. In verschillende gemeenten, waaronder de 

gemeente Castricum is het college al per motie verzocht de raad op de hoogte te houden van 

ontwikkelingen in de Jeugdzorgplus.  

Wat onze fracties betreft is de Jeugdzorg een publieke taak, waar commerciële belangen en 

roekeloos experimenteren met kwetsbare jongeren geen onderdeel van zouden moeten zijn. 

Tijdig en adequaat op de hoogte gebracht worden van alle informatie over het verloop van de zorg, 

nieuwe ontwikkelingen hierin en de kwaliteit van de zorg, is voor de raad dan ook van groot belang 

om haar kaderstellende en controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Om die reden hebben wij 

een aantal vragen. 

Naar aanleiding van het bericht in het Noord-Hollands Dagblad en met betrekking tot de recente 

uitspraak van de kinderrechter in Alkmaar, dat de plaatsing van een minderjarige op de locatie 

Antonius in strijd was met de kwaliteitseisen uit de jeugdwet, luiden onze vragen als volgt: 

1. Wanneer werd u op de hoogte gebracht van het uitplaatsen van de (volgens NHD) minimaal

5 jongeren van Horizon naar Transferium? Om hoeveel jongeren gaat het precies?

2. Wanneer werd u op de hoogte gebracht van de rechtszaak omtrent een van hen, en de

recente uitspraak?

3. Kunt u aangeven om welke kwaliteitseisen dit gaat en welke acties er ondernomen zijn of

nog worden om te zorgen dat Horizon wel aan de kwaliteitseisen gaat voldoen?

4. Horizon geeft in haar reactie aan dat ze de uitspraak van de kinderrechter ‘kortzichtig’ vindt.

Hoe kijkt u aan tegen deze reactie van de instelling over genoemde uitspraak? Hoe kijkt de

wethouder aan tegen de uitspraak van de rechter?

5. De Raad voor de Kinderbescherming heeft, aldus het NHD, eerder twijfels geuit over de

veiligheid van de locatie Antonius. Wanneer was u op de hoogte van deze twijfels van de

Raad van de Kinderbescherming? Kunt u ons aangeven welke twijfels dit precies waren,

welke maatregelen er getroffen zijn om deze twijfels weg te nemen? Zijn deze maatregelen

inmiddels afdoende? Hoe u dit in het vervolg gaat monitoren?



6. Wij maken uit het artikel op dat Defence for Children, op basis van signalen van ouders en 

advocaten, heeft aangegeven dat onderwijs, dagbesteding en veiligheid niet (altijd) op orde 

zijn. Wat betreft het onderwijs heeft u ons inmiddels op de hoogte gebracht. Klopt het dat 

Defence for Children de andere bezwaren ook heeft kenbaar gemaakt? Was u hier mee 

bekend en welke actie heeft u hierop ondernomen?  

7. We lezen dat de jeugdzorg die door Horizon geleverd wordt niet geschikt is voor elke 

jeugdige. Mocht de situatie zo worden dat het Transferium niet open kan blijven voor 

dergelijke zorg en Horizon blijkt niet aan de gemaakte afspraken te kunnen voldoen of de 

volgende aanbesteding hen niet gegund wordt, hoe gaat deze zorg dan geregeld worden? 

Ziet de wethouder (of het college) hier de zorgelijkheid van in?  

8. De aanbesteding hield vanaf het begin risico’s in. Werd en wordt er met die risico’s rekening 

gehouden? Is er nagedacht over een ”plan B”, als de zorg door Horizon toch niet zo 

rooskleurig blijkt als dat deze is voorgesteld? 

9. Omdat Horizon niet de kwaliteit en veiligheid kan bieden aan minimaal 5 jeugdigen, zijn zij 

overgeplaatst naar Transferium. Heeft Parlan daar nog wel voldoende personeel voor in huis, 

gezien het vertrek van haar medewerkers na het verlies van de aanbesteding?  

10. Zijn de contacten met Parlan zodanig dat er sprake kan zijn van goede samenwerking, gezien 

de voorgeschiedenis en als we kijken naar de opstelling van Horizon bij het zogenaamde 

onderaannemerschap en de bijbehorende verantwoordelijkheid voor de behandeling? Maakt 

u zich daar, net als wij, zorgen over? 

11. In reactie stelt wethouder Does uit Heerhugowaard dat de inspectie ‘zeer tevreden’ is over 

Horizon. Is er een inspectierapport of ander document, specifiek over de locatie Bakkum, 

waar dit uit blijkt? Zo ja, dan zouden wij dit rapport of ander document graag van u krijgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fracties van 

PvdA  Ada Greuter 

SP  Marjo Husslage 

GroenLinks Hannie Lutke Schipholt 


