
 

 

Motie Vreemd aan de orde van de dag 

 

Onderwerp: Onderzoek naar gang van zaken rondom de aanbesteding van de JeugdzorgPlus in 

Noord-Holland Noord (agendapunt 2.05) 

 

 

De raad van de gemeente Koggenland in de vergadering bijeen op 2 november 2020  

 

Constaterende dat:  

 er twijfels zijn en blijven over de gang van zaken rond de aanbesteding van de JeugdzorgPlus 

in Noord-Holland Noord, zowel binnen de gemeenteraden van Noord-Holland Noord als 

buiten bij andere partijen.  

 

Overwegende dat: 

 voor het vertrouwen in het bestuur van de NHN gemeenten het noodzakelijk is dat duidelijk 

wordt of de aanbesteding eerlijk is verlopen; 

 de juiste gang van zaken rondom de aanbesteding niet alleen een zaak van de colleges van 

de Noord-Holland Noord gemeenten is maar ook van de raad als hoogste orgaan; 

 het evaluatierapport over de periode februari 2019-februari 2020 zorgelijke signalen laat 

zien, waarbij de duidelijke doelen uit de selectieleidraad en het hiermee samenhangende 

document “Inkoopstrategie JeugdzorgPlus Noord-Holland Noord’ bij lange na niet gehaald 

zijn of er over de realisatie geen gegevens aan te leveren zijn; 

 het duidelijk moet worden of de plannen op papier beter waren dan in de praktijk 

uitvoerbaar zijn. 

 

Verzoekt het college: 

1. Een (regionaal) onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar de gang van zaken omtrent 

de aanbesteding en gunning van de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord, teneinde de 

twijfel hierover weg te nemen;  

2. Om overleg te voeren met de andere gemeenten om gezamenlijk onderzoek uit te voeren, 

indien dit niet wordt onderschreven dit onderzoek zelfstandig uitvoert; 

3. Middelen ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van dit onderzoek in 2020 en deze 

kosten ten laste te brengen van de algemene reserve (inschatting is 20.000 euro); 

4. Het contract inzake JeugdzorgPlus met Horizon  te heroverwegen, voordat het onderzoek is 

afgerond en de uitkomst van dat onderzoek bepalend te laten zijn voor een eventuele 

verlenging van het contract met tweemaal één jaar; 

5. Dat als het onderzoek niet is afgerond vóór het verstrijken van de contractperiode, 

gesprekken worden gestart met de “speler op de reservebank” zoals benoemd in artikel 7 

van het document “Inkoopstrategie JeugdzorgPlus Noord-Holland Noord” teneinde de 

continuïteit van de JeugdzorgPlus te waarborgen; 

6. De uitkomsten actief te delen met de raad.  

 

 

 



En gaat over tot de orde van de dag; 

 

 

Ondertekend door:  

 

PvdA/GroenLinks 

 

 

 

 

 

 

 

Saskia Borgers  

 


