
Goedemorgen Vera en Rosanne, 
 
Willen jullie bijgaande schriftelijke vragen aan het College voorleggen? 
 
Geacht College, 
 
Op 27 april jl heeft de fractie van CKenG schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van 
verontrustende berichten over de situatie bij Horizon in voormalig kindertehuis Antonius. Later 
hebben ook andere fracties in de Raad van Castricum vragen gesteld, evenals fracties in andere 
gemeenteraden. Hoewel wij nog wachten op beantwoording laten de media weten dat er inmiddels 
wederom een jongere op last van de kinderrechter vanuit Bakkum is overgeplaatst naar Parlan in 
Heerhugowaard. Daarom verzoeken wij u ook te reageren op onderstaande vervolgvragen. 
 
1. Waarom heeft u de onze vragen van 27 april 2019 nog niet beantwoord? 
 
2. Komen die antwoorden nog of moeten wij de 'Horizon Nieuwsbrief' van vorige week, die specifiek 
verwijst naar vragen die in de verschillende raden over de kwestie zijn gesteld, als 'antwoord' 
beschouwen?  
 
3. Heeft u kennis genomen van deze nieuwe, gedwongen overplaatsing? 
 
4. Dit dossier ligt gevoelig; waarom moet de Raad dit uit de media vernemen en waarom informeert 
u ons niet via een korte memo als dit soort zaken spelen? 
 
5. Hoe kan het dat de betrokken jongere tot twee maal toe uit Bakkum is weggelopen? 
 
6. Hoe is het mogelijk dat niet Horizon zélf, maar nota bene zijn ouders de jeugdbescherming en -
reclassering over zijn verdwijnen hebben geïnformeerd? 
 
7. De laatste keer bleef hij nachtenlang weg: waar was de betrokken jongere die nachten? Hebben 
omwonenden risico's gelopen en zo ja: welke risico's? 
 
8. Waarom hebben wél de wethouders van Heerhugowaard, Hoorn en Hollands Kroon bij Horizon om 
opheldering gevraagd, maar niet de wethouder van Castricum? 
 
9. Wethouder John Does van Heerhugowaard, in dit dossier woordvoerder namens de 18 
gemeenten, sluit niet uit dat de jeugdzorginstelling in Bakkum 'te vroeg is gestart, terwijl de 
verbouwing nog niet was voltooid': wat vindt u van die uitspraak en hoe ziet u die uitspraak tegen de 
achtergrond van de waarschuwingen die de Raad van Castricum u vooraf over de bouwkundige staat 
van Antonius heeft gegeven? 
 
10. Bent u bereid de vorige vragen én deze vragen van onze fractie uiterlijk maandag 20 mei 
aanstaande te beantwoorden zodat wij, indien een meerderheid in de Raad daarom vraagt, op 
dinsdag 21 mei een spoeddebat kunnen hebben over deze zaak? 
 
Wij zien de spoedige beantwoording met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie CKenG 
 


