
Vragen over Jeugdinstelling Antonius in Bakkum 

 

Geacht College  

Nav het bericht op Facebook over het steekincident van 16 op 17 juni jl. bij het station in Castricum 

en de artikelen in het NHDagblad had de PvdA verwacht vanuit het College een reactie te mogen 

ontvangen.. Ondanks het onderzoek dat nog wel loopt en er vanuit het College geen reactie is 

gekomen voelt de PvdA zich genoodzaakt de volgende vragen te stellen: 

 

1 Is het College op de hoogte van zorgelijke toestanden bij de jeugdzorginstelling Antonius? Zo ja, 

waarom zijn deze zorgelijke toestanden bij “Antonius”niet gecommuniceerd met de Raad? Zo nee, 

hoe is dan de communicatie met het College? 

2 Er hebben zich al eerder incidenten voorgedaan dus wat is er nav de calamiteiten gebeurd aan 

aanpassingen binnen “Antonius”? 

3 Uieraard is het zorgwekkend dat er op internet en het artikel in de Volkskrant wordt gesproken 

over drillrap-groepen die in hun clips messenbezit verheerlijken en elkaar uitdagen. Sowieso is het in 

het bezit hebben van een mes totaal onacceptabel. In hoeverre is er controle op bezit van messen en 

andere wapens? Hoe is de handhaving? 

4 PvdA had vragen gesteld nav inzet St. Welzijn met jongeren uit deze gesloten opvang. De 

antwoorden zijn duidelijk maar in hoeverre is de controle en de veiligheid voor de jongerenwerkers? 

5 Horizon is een pilot gestart met opvang voor 3 maanden in gesloten opvang. Een nobel streven 

maar wat zijn de resultaten van die pilot? 

6 De opvang bij “Antonius” is een gesloten opvang voor jongeren. Wat zijn de afspraken wanneer 

een jongere wordt opgenomen,  maw welke criteria liggen hier aan ten grondslag? 

7 De Raden zijn niet betrokken geweest bij de aanbesteding van Horizon. Het contract moet wel/niet 

verlengd worden maar wanneer worden de Raden hierover geinformeerd en betrokken bij de 

aanbesteding van een evt. te verlengen contract? 


