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PORTEFEUILLEHOUDER W. Bijman  DATUM 23 november 2020 

     

ONDERWERP Vragen artikel 36 Reglement van Orde - extra aanvullende vragen Horizon 

Inleiding 

Op 19 oktober heeft mevrouw S. Borgers, PvdA/GL, artikel 36 vragen gesteld over Horizon 

Jeugdzorg. Door nieuwe informatie via andere kanalen en ook vanuit bijeenkomsten die zijn 

bezocht, heeft PvdA/GL extra aanvullende vragen: 
 

 

 

Vraag 1 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Castricum op 22 oktober werd gesteld dat er een 

omslagstelsel bestaat tussen de gemeenten. Wat betekent dat sommige gemeenten voor Jeugdzorg 

plus meer betalen dan voorheen. Wat waren de kosten voor jeugdzorg plus van de gemeente 

Koggenland voor de contractpartij Horizon. En wat zijn de kosten sinds we met Horizon 

samenwerken: 

 
Antwoord: 
 

Jaar Koggenland  Specificatie 

2015  €                 91.418,00  Volledig Parlan 

2016  €                                -     

2017  €                 72.468,00  Volledig Parlan 

2018  €               307.111,00  Volledig Parlan 

2019 

 €               374.777,00  

Van dit bedrag is ca. € 60.000,- betaald aan 
gemeente Heerhugowaard inzake een 
afspraak ‘lege’ bedden met Transferium.  
Zonder dit bedrag zijn de kosten over 2018 
en 2019 vergelijkbaar.  
Er was nog geen instroom in Horizon, alle 
kosten zijn dus voor Parlan.  

2020 
Jaar loopt nog 

Horizon, in de periode tot en met september 
ca. € 80.000,-  
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Vraag 2 

Wat is de reden dat Midgaard wordt afgebouwd? Dit was de voorloper van Horizon Antonius. Kunt 

u ons hierover informeren? 

 

Antwoord: 

De locatie Midgaard wordt afgebouwd omdat de locatie niet meer geschikt is en Horizon ook in die 

regio over wil gaan naar kleinschalige (woon)voorzieningen. De methode Jouw Zorg wordt niet 

afgebouwd, alleen de locatie. 

 

 

 

Vraag 3 

Het zou nooit de bedoeling zijn geweest dat ouders niet kunnen kiezen voor Parlan als er sprake is 

van OTS. Ouders zouden nog steeds kunnen kiezen voor Parlan. Onderschrijft u dit? Waarom 

worden kinderen dan naar Harreveld geplaatst? 
 

Antwoord: 

Er is voor gekozen om met één aanbieder een contract voor gesloten jeugdzorg aan te gaan. 

Horizon is als meest geschikte aanbieder naar voren gekomen. Met hen is een contract afgesloten. 

De jongeren die zwaardere hulp nodig hebben, worden doorgeplaatst naar een beter passende 

locatie van Horizon. 

Plaatsing in Harreveld gebeurt alleen op inhoudelijke redenen. Ook Parlan hanteerde deze 

werkwijze. Nieuw is het voordeel dat jongeren weliswaar buitenregionaal, 
maar bij dezelfde jeugdhulpaanbieder kunnen blijven.  
 

 

 

 

Vraag 4 

Volgens wethouder Van de Ven, gemeente Hoorn, de coördinerend wethouder van West-Friesland, 

zijn in een eerdere raadsperiode (2017) wel degelijk kaders gesteld voor de jeugdzorg plus door de 

raad. Klopt dit ook voor Koggenland? Heeft de raad van KL in de vorige raadsperiode kaders gesteld 

aan de jeugdzorg plus? 
 

Antwoord: 

Het college heeft de gemeenteraad steeds geïnformeerd over de aanbesteding en de regionale 
raadsbijeenkomsten. 
In 2021 beginnen de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding. Alle gemeenteraden worden 

via een werkconferentie uitgenodigd mee te denken over de aan te geven kaders.  
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Vraag 5 

Ons is ter ore gekomen dat er een mediation traject is gestart in 2018, op initiatief van 

ketenpartners - zorg & onderwijs (bijzonder onderwijs) – aanbieders. Kunt u ons aangeven wat het 

doel van dit traject was/is en wat er uitgekomen? Tevens hebben we begrepen dat er een 

Masterplan Jeugdzorg plus in ontwikkeling is. Klopt dit? En wanneer kunnen de raden dit document 

krijgen? 
 

Antwoord: 

In 2019 is er een mediation traject geweest omdat bij de aanbesteding van JeugdzorgPlus het 

onderwijs vooraf niet voldoende zou zijn betrokken bij de aanbesteding.  

Het traject is op bestuurlijk niveau ingezet met als doel om tussen het onderwijs, de 

jeugdhulpaanbieder en de gemeente te bouwen aan een versteviging van de samenwerking voor de 

jeugdigen. Het mediation traject is inmiddels afgerond en de samenwerking is/wordt op meerdere 

niveaus verbeterd. Zo is er bijvoorbeeld een projectgroep ingesteld voor de inrichting van het 

onderwijs voor fase 1 en fase 2 binnen de JeugdzorgPlus. 

 

Het Masterplan Jeugdzorg (is het bovenregionale plan voor specialistische jeugdhulp) is inderdaad 

in ontwikkeling. Alle negen jeugdhulpregio’s van Noord-Holland werken samen om voor de meest 

kwetsbare groep de juiste hulp te kunnen organiseren binnen Noord-Holland. 

Bij de ontwikkeling hiervan zijn alle jeugdhulpaanbieders, het onderwijs, ervaringsdeskundigen en 

de gemeenten betrokken.  

In juni 2020 bent u via een memo geïnformeerd over het proces en inhoud van dit plan. 

Naar verwachting wordt dit document het eerste kwartaal 2021 gedeeld met alle gemeenteraden.  

 

 


