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PORTEFEUILLEHOUDER W. Bijman  DATUM 23 november 2020 

     

ONDERWERP Vragen artikel 36 Reglement van Orde – aanvullende vragen Horizon 

Inleiding 

Geacht college, 

In de raadsvergadering van 5 oktober jl. heeft PvdA/GroenLinks vragen gesteld over een 

steekincident van een cliënt van Horizon. Aangezien het college de vragen niet heeft beantwoord 

die wij hebben gesteld tijdens de raadsvergadering van 5/10 sturen wij dezelfde vragen nogmaals in, 

evenals een reeks nieuwe vragen n.a.v. de raadsvergadering. 
 

 

Vraag 1 

Kunt u aangeven wat de 18 gemeenten met Horizon af hebben gesproken/gaan afspreken na dit 

incident om de echt zware gevallen in geslotenheid op te nemen, om zodoende de veiligheid te 

garanderen?  

 

Antwoord: 

 

Naar aanleiding van het incident in juni 2020 zijn aanvullende afspraken gemaakt met het Antonius. 

Zo zijn er tralies geplaatst voor ramen. Ook heeft het contractmanagement namens de achttien 

gemeenten Horizon opgedragen scherper te monitoren of jongeren binnen de behandelsetting van 

Antonius passen of beter tijdelijk elders kunnen verblijven.  

Bij de aanmelding van elke jongere voor de locatie Antonius, Bakkum wordt inhoudelijk bekeken of 

deze vorm van gesloten jeugdzorg passend is. Vanwege het ‘open’ karakter van de methode 

Jouwzorg is deze niet passend voor elke jongere. Bij complexe problematiek is het mogelijk een 

jongere (tijdelijk) op te nemen op een van de andere locaties van Horizon. Dit is bijvoorbeeld het 

geval als de jongere in sterke mate onveilig gedrag vertoont en zichzelf of anderen in gevaar 

brengt. 

 

 

Vraag 2 

Kunt u ons zoals bij de aanbesteding afgesproken de drie-maandelijkse rapportage van Horizon 

doen toekomen? 

 

Antwoord:  

De drie-maandelijkse rapportage bevat informatie op uitvoeringsniveau en is bedoeld voor colleges 

om te sturen. Een driemaandelijkse periode is te snel om u te informeren over onze inkoop 

doelstellingen.  Vanwege deze reden is met de achttien gemeenteraden afgestemd dat zij 

halfjaarlijks worden geïnformeerd.  

 

We verwachten de eerstvolgende rapportage in november / december aan u te kunnen sturen.  
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Vraag 3 

Bent u voornemens het contract van Horizon te verlengen? Aangezien in november hun jaarcontract 

afloopt? 

 

Antwoord: 

Het contract met Horizon, Antonius loopt af op 3 februari 2021. 

Het college van Koggenland heeft op 6 oktober jl besloten het contract met 2 jaar te verlengen.  

 

 

Vraag 4 

Kunt u ons een samenvatting geven van het rapport van de inspectie gezondheidszorg & jeugd, die 

momenteel onderzoek doet naar Horizon Antonius, alsook een samenvatting van datgene wat de 

onderzoeksjournalist rapporteert over Horizon Antonius. 

 

Antwoord: 

In augustus 2019 heeft de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek uitgevoerd. 

Het inspectierapport hiervan is openbaar en kunt u bekijken via  

https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/publicaties/rapporten/2019/09/10/horizon-jeugdwerk-en-onderwijs-

locatie-antonius 

Naar aanleiding van het rapport heeft het college duidelijke afspraken gemaakt met de aanbieder. 

Deze zijn vervat in een addendum (zie bijlage) 

Het boek van de onderzoeksjournalist Heleen van Beek ‘Kinderen van de Staat’ is op vrijdag 9 

oktober uitgekomen. Wij geven geen samenvatting van het boek.  

 

 

 

 

Vraag 5 

PvdA/GroenLinks stelde op 2 oktober bovenstaande vier actualiteitsvragen. Tot op heden heeft het 

college nog geen eigen antwoord gegeven, terwijl de wethouder de toezegging deed daar op korte 

termijn een antwoord op te geven. Wat is de reden dat het lang duurt voordat u onze vragen 

beantwoord? Waarom neemt u hier niet actief contact met ons over op?  

 

Antwoord: 

De aanbesteding jeugdzorg is een regionale aangelegenheid. In de deelnemende gemeenten leven 

over het algemeen dezelfde vragen. Vanwege uniformiteit in informatieverstrekking, zodat alle 

gemeenteraden over dezelfde informatie beschikken, wordt beantwoording van vragen regionaal 

afgestemd. Dat kost extra tijd.  

 

 

 

  

https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/publicaties/rapporten/2019/09/10/horizon-jeugdwerk-en-onderwijs-locatie-antonius
https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/publicaties/rapporten/2019/09/10/horizon-jeugdwerk-en-onderwijs-locatie-antonius
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Vraag 6 

Hoe kan het zo zijn dat daags na het stellen van onze actualiteitsvragen, het college van 

Koggenland positief heeft besloten over de contractverlenging van Horizon? Terwijl u tijdens de 

raadsvergadering geen antwoord had op deze vraag? U moest volgens de informatie die ons heeft 

bereikt via andere kanalen de volgende dag  hierop akkoord geven. Wij kunnen ons niet 

voorstellen, ook omdat er de afgelopen maanden regelmatig contact is geweest met de gemeenten 

en Horizon over contractverlenging, dat u de avond voordat u dit besluit moest nemen geen weet 

had dat onze gemeente in zou stemmen met de contractverlenging. Kunt u ons aangeven hoe het 

kwam dat u ons niet hebt kunnen antwoorden en het college de volgende dag wel heeft 

ingestemd? 

 

Antwoord:  

Contractverlenging is een aangelegenheid van het college.  

Het is niet correct voorafgaand aan de bespreking in het college antwoord te geven op vragen 

waarover het college zich nog niet heeft kunnen beraden. De dag na de raadsvergadering is dit 

onderwerp aan de orde geweest in de collegevergadering. Zie verder ook vraag 8.  

 

 

 

Vraag 7 

Wanneer heeft het college besloten voor het verlengen van het contract Horizon? We ontvangen 

graag het collegevoorstel en het besluit. 

 

Antwoord: Het college van Koggenland heeft op 6 oktober jl besloten het contract met 2 jaar te 

verlengen.  

 

 

 

Vraag 8 

Waarom heeft u dit besluit niet aan ons bekend gemaakt? Ondanks alle commotie uit de 

samenleving: van ouders van de kinderen die bij Horizon behandeld worden, kinderrechters, de 

rechtbank, gecertificeerde instellingen en raadsleden? 

 

Antwoord:  

Het besluit is u via de memo van 13 oktober jl., welke gevoegd was bij raadsbrief 42, kenbaar 

gemaakt zodra de besluitvorming in het college had plaatsgevonden. 

 

 

 

Vraag 9 

Zijn de rechtszaken meegewogen door ons college bij het besluit om het contract met Horizon te 

verlengen.   

 

Antwoord: De verlenging van het contract is gebaseerd op de evaluatie die in mei 2019 aan de 

raden is gestuurd.  
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Vraag 10 

Waarom kiest ons college er niet voor net zoals diverse andere colleges/gemeenten om hun 

raadsleden actief te betrekken bij de besluitvorming gesloten zorg/Horizon, hen alle rapportages te 

geven en actief bij te praten?  

 

Antwoord: 

Het college heeft u steeds actief betrokken bij de besluitvorming door u op de hoogte te houden 

van de stand van zaken; veel meer dan bij welke willekeurige zorginstelling dat ooit het geval is 

geweest. 

 

 

Vraag 11 

De wethouder heeft de opmerking gemaakt in de raad dat hij het allemaal maar stemmingmakerij 

vindt. Is het college van mening dat dit het juiste signaal is naar degenen die zorgen hebben? Graag 

vernemen we van het college hoe zij deze zorgen duiden? 

 

Antwoord: 

De jeugdzorg is een zeer serieuze aangelegenheid. Ieder mag daar zijn mening over hebben, iets 

publiceren en/of een boek over schrijven. De inhoud van het boek heeft de wethouder betiteld als 

stemmingmakerij. 

In de media zijn twijfels geuit over de gang van zaken rond de aanbesteding. De rechtbank 

Amsterdam heeft dit onderzocht en in kort geding de partij die daarom had gevraagd op alle 

punten in het ongelijk gesteld.  

In de memo over de aanbesteding van 5 december 2018, die 28 oktober j.l. nogmaals met de 

raadsbrief is meegestuurd, heeft u hiervan opnieuw kennis kunnen nemen. 

Hiermee is niet gezegd is dat er geen incidenten meer zullen gebeuren. Helaas is dat inherent aan 

de zware problematiek van de doelgroep.   

 

 

 

Vraag 12 

We ontvingen in mei een evaluatie door Horizon opgesteld. Op basis van deze evaluatie is er 

wederom een contract van twee jaar gegund. Wat vindt onze concerncontroller van deze verlenging 

van het contract n.a.v.  de evaluatie  (wij van wc-eend), en wat vindt onze accountant hiervan?  

 

Antwoord:  

De evaluatie is opgesteld door de regionale ambtelijke werkgroep JeugdzorgPlus en is opgesteld om 

de colleges en gemeenteraden van de achttien gemeenten NHN te informeren over de stand van 

zaken aan de hand van transformatiedoelstellingen en de inkoopdoelstellingen.  

Het college heeft 26 mei 2020 de evaluatie vastgesteld en deze is ter kennisname aan de raad 

gebracht.   

De concerncontroller is niet om zijn financieel advies gevraagd, daar er geen financiële 

consequenties in de evaluatie zijn verwerkt. De accountant speel geen rol in deze. 
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Vraag 13 

In de evaluatie wordt gesteld dat de komende jaren meer aandacht moet zijn voor de ontwikkeling 

van fase 2, dit is ook bij het aangaan van het de contractverlenging aandachtspunt. Volgens een 

aantal andere partijen en ketenpartners zijn er meer aandachtspunten. Welke andere afspraken dan 

de ontwikkeling van fase 2 zijn er gemaakt?  

 

Antwoord: Wij hebben inderdaad nadere afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van fase 

2. Deze zullen we monitoren en evalueren.  

 

 

Vraag 14 

 

Wat is de rol van het contract management bureau? Welke functionarissen hebben hier een rol?  

En waarom? Welke kosten hebben zij afgelopen jaren gemaakt? Graag hebben we inzicht in deze 

kosten? 

 

Antwoord: Het contractmanagement wordt bovenregionaal uitgevoerd door de regio Alkmaar. De 

contractmanager monitort de inkoopafspraken , de uitnutting van het contract en het naleven van 

de inkoopafspraken. 

 

 

Vraag 15 
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Destijds is gekozen voor Horizon vanwege JouwZorg en JIM. Hoeveel jongeren/cliënten hebben 
afgelopen jaar succesvol gebruik gemaakt van deze zorg, en hoeveel jongeren hebben elders/anders 
een behandeling gekregen? 
 
Antwoord:  De  evaluatie over het eerste jaar laat zien dat  47 jongeren Jouwzorg in Antonius hebben 
ontvangen. Het totaal aan gesloten machtigingen in Noord Holland Noord was 60, waarvan 8 
jongeren in Transferium zijn opgenomen en 5 jongeren buitenregionaal geplaatst zijn binnen het 
zwaardere zorgaanbod van Horizon.   
 

a. In hoeverre wijken de aantallen van jongeren die noodzakelijke behandeling nodig 

hebben af van de aantallen die Parlan/Transferium per jaar behandelde? 

Antwoord:  Er is een daling te zien in de  instroom in de jeugdzorgPlus, in 2017 was de instroom  80 
jongeren. 
 

b. Hoe kunt u het verschil verklaren? 

Antwoord:  De daling past in de landelijke trend waar de instroom JeugdzorgPlus sinds 2017 jaarlijks 
daalt. Jeugdzorg Nederland heeft hier geen verklaring voor. In NHN wordt gedacht dat het kritisch 
kijken van de gecertificeerde instelling naar het inzetten van deze zware jeugdhulp alsmede de 
opening van een driemilieuvoorziening in de regio Alkmaar wellicht van invloed is op de daling. 
 

c. Een aantal jongeren kwam niet in aanmerking voor JouwZorg.  

d. Hoe weten de gemeenten hoeveel jongeren wel/niet doorgeleid worden naar JouwZorg 

of anderszins?  

Antwoord:  Op bovenregionaal niveau weten gemeenten dit omdat dit onderdeel is van het 
contractmanagementformat. Op lokaal niveau weten gemeenten dit omdat de toegang hier 
informatie over heeft. 
In de periode van 4 februari 2019 – 4 februari 2020 zijn er in totaal vijf jeugdigen buitenregionaal 
geplaatst in een specialistische voorziening van Horizon.  Conclusie, van de 60 kinderen zijn er 5 
jongeren op andere Horizon locaties geplaatst. Dat is 8% van het totaal en binnen de marges van 10-
15% 

 
In de periode van 4 februari 2019 tot oktober 2020 zijn er zes jeugdigen buitenregionaal geplaatst in 
een specialistische voorziening van Horizon.  Conclusie, van de 19 jeugdigen  zijn er 6 op een andere 
locatie van Horizon geplaatst. Dat is bijna 32% van het totaal en pas t niet binnen de marges van 10-
15%. Twee jongeren zijn agv het steekincident doorgeplaatst. Eén jongere is agv 
loverboyproblematiek bovenregionaal geplaatst. Eén jongere kwam uit de JJI en moest naar een 
zwaar beveiligde omgeving. 
De aantallen zullen besproken worden tijdens het cm overleg. 

 

e. Bestaat hiertoe een systeem en een rapportage? Om hoeveel jongeren gaat het (aantal 

en percentage)Waar zijn deze jongeren naartoe gegaan om behandeld te worden? en 

wat heeft u hierover afgesproken met Horizon? 

Antwoord:  Zie ook antwoord d.  
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In de periode van 4 februari 2019 – 4 februari 2020 zijn er in totaal vijf jeugdigen buitenregionaal 
geplaatst in een specialistische voorziening van Horizon.  Conclusie, van de 60 kinderen zijn er 5 
jongeren op andere Horizon locaties geplaatst. Dat is 8% van het totaal en binnen de marges van 10-
15% 

 
In de periode van 4 februari 2019 tot oktober 2020 zijn er zes jeugdigen buitenregionaal geplaatst in 
een specialistische voorziening van Horizon.  Conclusie, van de 19 jeugdigen  zijn er 6 op een andere 
locatie van Horizon geplaatst. Dat is bijna 32% van het totaal en pas t niet binnen de marges van 10-
15%. Twee jongeren zijn agv het steekincident doorgeplaatst. Eén jongere is agv 
loverboyproblematiek bovenregionaal geplaatst. Eén jongere kwam uit de JJI en moest naar een 
zwaar beveiligde omgeving. 
De aantallen zullen besproken worden tijdens het cm overleg. 

 
f. Destijds is de afspraak gemaakt dat jongeren die niet in aanmerking zouden komen voor 

JouwZorg naar Transferium zouden kunnen worden geplaatst? Waarom is dit niet 

gebeurd? En wat is de reden dat Harreveld hiervoor in aanmerking komt? Wat vindt u 

ervan dat deze jongeren  als ze in Harreveld worden geplaatst ver weg komen te wonen 

van hun ouders of sociale netwerk/omgeving? 

 
Antwoord: Deze afspraak is niet gemaakt. Op verzoek van de  toenmalige aanbieder is er voor 
gekozen om 1 aanbieder een contract voor gesloten jeugdzorg te verlenen. Horizon is als meest 
geschikte aanbieder naar voren gekomen. We hebben een contract afgesloten met Horizon en de 
jongeren die zwaardere hulp nodig hebben worden doorgeplaatst naar een passender locatie van 
Horizon.  
. 
Plaatsing in Harreveld gebeurt alleen op inhoudelijke redenen. Klopt het dat er maar 16 tot 18 
jongeren per etmaal worden behandeld in Antonius? Terwijl de inschatting van Horizon was dat er 
zo’n 30 jongeren zouden worden behandeld? 

Vanwege de dalende  instroom worden gemiddeld minder jongeren opgenomen dan was 
voorzien. Er wordt gerekend met een gemiddelde bezetting van 16 jongeren. 
g. Nu er minder jongeren worden behandeld, krijgen de gemeenten dan hun middelen 

terug?  

Antwoord: Als er geen jongeren zijn behandeld vanuit Koggenland heeft de gemeente Koggenland 
hier ook geen kosten voor gemaakt. Er is dus geen sprake van terugbetaling van gemaakte kosten. 
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Vraag 16 

Horizon wordt momenteel verbouwd, na een verbouwing van 3 ton, wordt er nogmaals 

geïnvesteerd in een monumentaal pand. 

 

a. Mogen deze aanpassingen plaatsvinden aan dit monumentale pand? 

De eigenaar van het monumentale pand Antonius is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van 

de verbouwing.   

 

b. Heeft de veiligheidsregio een gebruiksvergunning afgegeven? Zo ja, mogen wij deze vergunning 

zien? 

 

Antwoord: 

Zorginstellingen dienen te voldoen aan de geldende bouwvoorschriften. Het is aan de 

gemeente waar de instelling is gevestigd om dat te beoordelen. Het maakt  geen uit onderdeel van 

de aanbesteding.   

 

 

Vraag 17 

Hoe verklaart u het maandenlang ontbreken van onderwijs binnen Horizon Antonius? Hoe komt het 

dat wij hierover niet zijn geïnformeerd? Waarom heeft u er niet voor gekozen dat onderwijs in 

eerste instantie was geborgd voordat Horizon op deze locatie van start ging? 

 

Antwoord:  

Vanaf de start van Antonius is er onderwijs geboden. Begin februari door pedagogische personeel 

van Horizon met een onderwijsbevoegdheid, later door docenten van de Spinaker. De Spinaker 

biedt speciaal onderwijs in de regio NHN. In april 2019 is besloten door de Inspectie van Onderwijs 

dat deze situatie tot 1 augustus gedoogd werd. Vanaf het nieuwe schooljaar 2019/2020 is de 

Spinaker op Antonius officieel benoemd als nevenlocatie en hebben daarmee van de inspectie van 

Onderwijs een onderwijsverklaring gegeven.   

De raden zijn hierover geïnformeerd door de brief ‘Stand van zaken JeugdzorgPlus’ gedateerd op 25 

april 2019. 

De leverende JeugdzorgPlus aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het 

onderwijs. Uiteraard pakken gemeenten hierin wel hun verantwoordelijkheid om mee te kijken en 

faciliteren waar nodig. 

 

 

 

 


