
Geacht college,  
 
Hierbij treft u een aantal Schriftelijke Vragen aan naar aanleiding van het steekincident in de nacht 
van 16 op 17 juni j.l.,  de nadere informatie die op Facebook is gedeeld op de JBCA pagina en het 
artikel in het Noord-Hollands Dagblad d.d.14-08-2020.  
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200813_12040320?utm_source 
 
De verdachten van het incident zijn cliënten van Horizon-Bakkum. De gemeente heeft een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg-plus waar Horizon onder valt, en ook voor de 
veiligheid van de inwoners van de gemeente. Bij GroenLinks denken we dat je in deze vorm van 
jeugdzorg regelmatig cliënten zult hebben die 'met geweld bekend zijn'. Een belangrijk doel van de 
jeugdzorg-plus, wat deze groep betreft, is juist ernaar te streven dat een gewelddadig verleden niet 
onvermijdelijk uitmondt in een gewelddadige toekomst. Maar we vragen ons wel af of er 
onderscheid te maken is tussen lichtere en zwaardere problematiek voor de 
behandelingsmogelijkheden en onmogelijkheden van Horizon. 
 
We zien graag antwoord op de volgende vragen: 
 
1. Er is veel discussie geweest over de overgang van deze hulpverlening van Parlan naar Horizon. Een 
van de vragen destijds was of er op de Horizon-locatie in Bakkum ook jongeren met een zeer zware 
achtergrond in deze experimentele open omgeving zouden komen, en of de veiligheid van de 
omgeving niet in het geding zou zijn. In de krant reageerde Horizon daarop destijds dat dergelijk 
zware cliënten naar Transferium of buiten de regio in een gesloten setting zouden worden 
geplaatst.  
Dat lijkt, gezien het artikel in het NHD en onder voorbehoud van de uitkomst van het onderzoek, nu 
toch niet te zijn gebeurd. Heeft het college Horizon daarover gesproken? Zo ja, wat was het resultaat 
van dat gesprek? Is het college bereid de raad van dit gesprek verslag te doen? 
 
2. De zaak is nog in onderzoek, maar er is sprake van dat de daders mogelijk deel uitmaken van een 
drillrap-groep. Onlangs stond hierover dit artikel in de Volkskrant: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zelfs-het-vriendelijke-gezicht-van-de-drillrapscene-
ontkomt-niet-aan-
messengeweld~b9048017/?referer=https%3A%2F%2Ft.co%2F0x6IFriWx5%3Famp%3D1&utm_sourc
e=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free 
Het lijkt ons niet de bedoeling dat dit geweld, het opjagen en bedreigen van jongeren om onderling 
punten te scoren via Horizon in Castricum terecht komt en wij maken ons daar zorgen over. Deelt 
het college deze zorgen? Is het college bereid de raad op de hoogte te houden over de uitkomst van 
het onderzoek wat dit betreft?  
 
3. Invloed van het college:  
a. Vindt het college het wenselijk om de toelating van cliënten waarvan bekend is dat ze eerder 
geweld hebben gebruikt, te stoppen, en hen in een meer gesloten omgeving onder te brengen? 
b. Welke mogelijkheden heeft het college in het algemeen, dus zonder dat wij op dit moment zeggen 
dat dit in dit geval zo is (omdat het nog in onderzoek is), om te zorgen dat dergelijke 
“zware“ cliënten niet toegelaten worden in de principieel open setting die Horizon is? 
c. Wat zijn de afspraken over de invloed van de gemeente hierop, zowel vanuit de portefeuille van 
veiligheid, als die van de jeugdzorg? 
 
4. Maatregelen en behandelvisie Horizon: 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandsdagblad.nl%2Fcnt%2Fdmf20200813_12040320%3Futm_source&data=02%7C01%7CH.A.Waterman%40contact.uva.nl%7C210cad4d57ec46be5fb708d8406038f0%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C1%7C1%7C637330129297170810&sdata=C3acoIgDY1%2FvHnTZUjVstIRHCwTod3awtOxk39xX02k%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fzelfs-het-vriendelijke-gezicht-van-de-drillrapscene-ontkomt-niet-aan-messengeweld~b9048017%2F%3Freferer%3Dhttps%253A%252F%252Ft.co%252F0x6IFriWx5%253Famp%253D1%26utm_source%3Dlink%26utm_medium%3Dapp%26utm_campaign%3Dshared%2520content%26utm_content%3Dfree&data=02%7C01%7CH.A.Waterman%40contact.uva.nl%7C210cad4d57ec46be5fb708d8406038f0%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C1%7C1%7C637330129297170810&sdata=R4cabDfzIeRgbmAIxBSnEgHsdWoOOCwAMVs3LjQSqN0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fzelfs-het-vriendelijke-gezicht-van-de-drillrapscene-ontkomt-niet-aan-messengeweld~b9048017%2F%3Freferer%3Dhttps%253A%252F%252Ft.co%252F0x6IFriWx5%253Famp%253D1%26utm_source%3Dlink%26utm_medium%3Dapp%26utm_campaign%3Dshared%2520content%26utm_content%3Dfree&data=02%7C01%7CH.A.Waterman%40contact.uva.nl%7C210cad4d57ec46be5fb708d8406038f0%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C1%7C1%7C637330129297170810&sdata=R4cabDfzIeRgbmAIxBSnEgHsdWoOOCwAMVs3LjQSqN0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fzelfs-het-vriendelijke-gezicht-van-de-drillrapscene-ontkomt-niet-aan-messengeweld~b9048017%2F%3Freferer%3Dhttps%253A%252F%252Ft.co%252F0x6IFriWx5%253Famp%253D1%26utm_source%3Dlink%26utm_medium%3Dapp%26utm_campaign%3Dshared%2520content%26utm_content%3Dfree&data=02%7C01%7CH.A.Waterman%40contact.uva.nl%7C210cad4d57ec46be5fb708d8406038f0%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C1%7C1%7C637330129297170810&sdata=R4cabDfzIeRgbmAIxBSnEgHsdWoOOCwAMVs3LjQSqN0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fzelfs-het-vriendelijke-gezicht-van-de-drillrapscene-ontkomt-niet-aan-messengeweld~b9048017%2F%3Freferer%3Dhttps%253A%252F%252Ft.co%252F0x6IFriWx5%253Famp%253D1%26utm_source%3Dlink%26utm_medium%3Dapp%26utm_campaign%3Dshared%2520content%26utm_content%3Dfree&data=02%7C01%7CH.A.Waterman%40contact.uva.nl%7C210cad4d57ec46be5fb708d8406038f0%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C1%7C1%7C637330129297170810&sdata=R4cabDfzIeRgbmAIxBSnEgHsdWoOOCwAMVs3LjQSqN0%3D&reserved=0


a. Wat vindt het college ervan dat Horizon nu toch tralies en andere versterkingen heeft 
aangebracht, met het oog op de reden dat deze organisatie de aanbesteding heeft “gewonnen”, 
namelijk dat ze juist een open instelling willen zijn? 
b. Is er in dit opzicht dan nog verschil met de behandeling door Parlan/Transferium? 
c. Is, in de ogen van het college de behandelingsvisie van Horizon geschikt voor iedere jeugdige die 
voor de jeugdzorg-plus in aanmerking komt?  
d. Is het college het met ons eens dat men bij de aanbesteding te makkelijk heeft gedacht over de 
geschiktheid van de behandelingsvisie voor alle cliënten in deze categorie, en dat het nodig is hier 
samen met de jeugdhulp-partners in de regio verder over door te denken? 
e. Is het college bereid dit verder doordenken integraal mee te nemen in het voorstel over het 
binnenkort aan de raad voor te leggen voorstel over jeugdhulp met verblijf? 
 
5. In het recente verleden is er veel kritiek en zijn er veel vragen geweest op de inrichting van het 
gebouw van Horizon-Bakkum, op het toezicht (veel weglopers die zich niet (op tijd) terugmelden), de 
kwaliteit van de therapie, en op de scholingsmogelijkheden. Graag zien wij een overzicht over deze 
kwalitatieve stand van zaken op dit moment, waaruit duidelijk wordt of deze problemen zijn 
opgelost. Is het college bereid dit met de raad te delen? 
 
Graag zien wij deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de fractie van GroenLinks 
Hannie Lutke Schipholt 
 


