
 

 

 
 

Onderwerp Uitnodiging bijeenkomst JeugdzorgPlus Noord-Holland-Noord    

Datum 25 februari 2019  

 

Geachte gemeenteraadsleden,  
 
Op 5 december jongstleden is vastgesteld dat de aanbesteding voor JeugdzorgPlus in de regio Noord- Holland-
Noord definitief gegund is aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Daar is Horizon natuurlijk erg trots op. Ze staan 
in de startblokken om alle betrokken partijen, waaronder zorgpartners, ouders, cliënten en u als 
gemeenteraadsleden van de achttien gemeenten, te informeren over en te betrekken bij de aanpak waarmee ze 
gaan werken, namelijk: JouwZorg.  
 
Horizon hecht er veel waarde aan om op een gedegen en zorgvuldige manier met alle partijen te communiceren. 
Derhalve hebben wij namens Horizon per regio – West-Friesland, Kop Noord-Holland en Alkmaar – 
bijeenkomsten voor raadsleden gepland. De bijeenkomst in regio Alkmaar heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Graag nodigen wij u nu namens Horizon uit om een van de andere twee informatieve bijeenkomsten te bezoeken. 
Komt de datum in uw eigen regio u niet goed uit, dan bent u van harte welkom op de andere avond in de andere 
regio. 
 
 
Informatiebijeenkomst De Kop: 
Datum: 7 maart 2019. 
Locatie: Theater De Kampanje, Keykegzaal, Willemsoord 63, 1781 AS Den Helder  
Tijdstip: 17.00 – 18.00 uur.  
Tijdens deze bijeenkomst zijn Harry Evers (kwartiermaker Noord- Holland-Noord), Michiel van Maaren 
(locatiemanager) en Esther de Graaff (contractmanager JeugdzorgPlus voor de achttien gemeenten) aanwezig.  
Aansluitend vindt de Regionale Raadsledenbijeenkomst van de vier Noordkopgemeenten plaats voor betreffende 
raadsleden. 
Aanmelding: vóór 5 maart bij mevrouw Heidi Geels van de netwerkorganisatie, e-mailadres: HGeels@alkmaar.nl. 
 
 
Informatiebijeenkomst West-Friesland: 
Datum: 13 maart 2019.  
Locatie: Het Postkantoor, Hoofdstraat 17, 1611 AA Bovenkarspel.  
Tijdstip: 20.00 – 21.15 uur.  
Tijdens deze bijeenkomst zijn namens Horizon Krijnie Schotel (bestuurder), Michiel van Maaren (locatiemanager), 
Harry Evers (kwartiermaker Noord- Holland-Noord en Esther de Graaff (contractmanager JeugdzorgPlus voor de 
achttien gemeenten) aanwezig.  
Aanmelding: vóór 11 maart bij mevrouw Danielle Smink van de gemeente Hoorn, e-mailadres: d.smink@hoorn.nl. 
 
 
Horizon kijkt uit naar een prettige samenwerking in de regio Noord-Holland-Noord en ziet u graag op een van 
bovengenoemde bijeenkomsten. 
 
Heidi Geels 
Projectassistent Jeugdhulp Regio Alkmaar 
  
Tel.nr.: 06 - 12 69 44 57 
Ik werk op ma, di en do  
  
Netwerkorganisatie Regio Alkmaar 
Inkoop, Contractmanagement, Jeugdhulp, Wmo 
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