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Motie voor de raadsvergadering van 6 november 2018
Onderwerp Aanbesteding Jeugdzorg plus

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 6 november 2018,

Overwegende dat:
Er grote, reële zorgen en twijfels bestaan over de kwaliteit en de continuïteit van Jeugdzorg
plus na het verliezen van de aanbesteding door Parian en gunning aan Horizon
Horizon weliswaar landelijk opereert, doch dat dat "landelijk" beperkt is tot locaties in
Rotterdam, Den Haag en Harreveld (Gelderland).
Horizon binnen de regio geen enkele infrastructuur, geen partners, geen voorzieningen en
behandel-netwerk heeft.
Ook Horizon kampt in haar residentiële voorzieningen met bedden leegstand, zodat
verwacht mag worden dat het gunnen van de aanbesteding leidt tot plaatsing van onze
jongeren in Rotterdam, Den Haag of Harreveld en dat dat volstrekt in strijd is met het
uitgangspunt dat behandeling binnen de eigen regio, dicht bij huis plaats moet vinden.
Dat Horizon "vanuit het niets", na de gerechtelijke uitspraak, binnen één maand (I) een
organisatie met infrastructuur, deskundige medewerkers, voortraject, behandeltraject en
nazorg traject uit de grond moet zien te stampen terwijl zij tot nu toe niets binnen de regio
gedaan hebben.
Er een reëel risico bestaat dat Horizon niet in staat zal zijn binnen zo korte termijn een
kwalitatief goed behandeltraject te organiseren.
Het vrijwel zeker is dat Parian gedwongen zal zijn de activiteiten geheel te beëindigen of
terug te brengen tot een zeer geringe omvang en dat een faillissement een reële optie is.
Door het verliezen van de aanbesteding een substantieel deel van het personeel van Parian
op korte termijn naar andere instellingen zal vertrekken.
Verwacht mag worden dat veel medewerkers van Parian de uitspraak van de rechter niet
zullen afwachten en gezien de tekorten op de arbeidsmarkt voor jeugdzorg medewerkers op
korte termijn van werkgever zullen veranderen.
Het vrijwel zeker is dat Parian niet in staat zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen met
betrekking van afronding van de lopende behandeling te voldoen.
Door het niet kunnen bieden van continuïteit door Parian, jongeren gaandeweg het traject
van begeleider/behandelaar zullen moeten wisselen. Een ongewenste en ernstige situatie.
Gezien vorenstaande zijn er zeer grote, ernstige risico's met betrekking tot kwaliteit en continuïteit
van de Jeugdzorg plus.
Roept het college op:
1. Af te zien van de gunning aan Horizon.

2.
3.
4.

Dit ongeacht de uitspraak van de rechter in kort geding op 27 november omdat de
rechter uitsluitend een juridische beoordeling geeft en het hier gaat om een inhoudelijke
kwestie.
Op zeer korte termijn met Parian in gesprek te gaan teneinde de door de gemeente
gewenste innovatie door Parian te laten implementeren.
Het aanbestedingstraject te beëindigen en met Parian een overeenkomst aan te gaan. Bij
voorkeur middels een subsidie relatie.
Gezien de controlerende taak van de raad de afspraken met Parian te monitoren en aan
de raad eens in de^ŵ/èken een voortgangsrapportage te leveren met betrekking tot
prestaties, kwaliteit ván de zorg en voortgang van het innovatieproces.
En gaař'over naar ele orde van de dag
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