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ONDERWERP Vragen artikel 36 Reglement van Orde - Aanvullende vragen Jeugdzorg Plus 

Inleiding 

Op 19 en 28 oktober jl. heeft PvdA/GL vragen gesteld over Horizon Jeugdzorg. Deze vragen zijn op 

23 november beantwoord. Naar aanleiding van de beantwoording van deze vragen, stelt de fractie 

drie nieuwe vragen over Jeugdzorg Plus. 

 

 

 

Vraag 1 

 

N.a.v vraag 1 op 28/10 (de ‘extra’ aanvullende vragen): Kunt u het aantal jongeren dat in 2018 is 

behandeld voor Koggenland in beeld brengen, en de kosten per kind bij de toenmalige 

zorgaanbieder? En kunt u dit ook voor de jaren 2019 doen en al een extrapolatie naar 2020 doen, bij 

de nieuwe zorgaanbieder, per kind? 

 

Antwoord: 

Aangezien dit privacygevoelige informatie betreft kunnen we niet per jeugdige antwoord geven op 

deze vragen. 

Hieronder inzicht in het aantal kinderen dat bij de betreffende aanbieder in zorg zat/zit: 

2018: 6 kinderen bij Transferium/Parlan 

2019: 3 kinderen bij Transferium/Parlan 

2020: tot op heden 1 kind bij Horizon 

 

 

Vraag 2 

N.a.v de vragen op 19/10 vraag 15 geeft u aan dat 32% meer jongeren buiten de regio zijn geplaatst 

terwijl de afspraak was dat dit een maximaal percentage van 10 -15% zijn u geeft aan dat u dit zal 

bespreken met CM. Wij zijn van mening dat dit ongewenst voor de jongeren en hun ouders en 

sociaal netwerk. We horen graag wat uw mening is en welke afspraak u hierover gaat maken? 

 

Antwoord: 

Het aantal geplaatste jeugdigen in Horizon is dusdanig klein. Mocht hiervan een enkel kind buiten 

de regio worden geplaatst, resulteert dit al snel in een ‘hoog’ percentage.  
Buitenregionale plaatsingen zijn altijd op inhoud. Als een jongere niet past in de structuur van 

Antonius wordt deze jeugdige voor een zo kort mogelijke periode naar een andere locatie 

geplaatst. In sommige situaties is het juist nodig om de jeugdige uit zijn netwerk te halen en wordt 

om die reden gekozen voor buitenregionale plaatsing.  

In andere situaties zijn wij het met u eens dat het streven is om de jeugdige wel in zijn eigen 

netwerk te plaatsen. 

In de accountgesprekken met Horizon monitoren wij om welke reden(en) deze jeugdigen buiten de 

regio worden geplaatst.  
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Vraag 3 

Dan over de uitlating stemmingmakerij. U antwoord met dat de wethouder van mening is dat het 

boek stemmingmakerij is. De wethouder vertegenwoordigd het college onze vraag is of het college 

zijn uitlating onderschrijft? Hierop hebben we helaas geen antwoord gekregen. Graag zien we deze 

tegemoet. 

 

Antwoord: 

Op de vraag of het college de mening van de wethouder hierin onderschrijft, is het antwoord 

ja .  Het college spreekt met één mond. 

 

 

 


