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JeugdzorgPlus 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Regionale informatiebijeenkomst JeugdzorgPlus 

Donderdagavond 26 november jl. heeft de regionale informatiebijeenkomst JeugdzorgPlus 

plaatsgevonden. De belangstelling hiervoor was groot en de portefeuillehouders danken u 

hiervoor.  

Zoals afgesproken worden de presentaties van deze avond aan u toegestuurd en tevens de 

beantwoording van de vragen die zijn gesteld. Hiernaast heeft Horizon een whitepaper 

meegestuurd met als doel u inhoudelijk te informeren over de zorg die zij leveren op de 

JeugdzorgPlus locatie, Antonius. 

 

Het contract met Horizon, locatie Antonius, loopt tot 3 februari 2023. Dit betekent dat we in het 

voorjaar van 2021 zullen starten met de voorbereidingen op het nieuwe inkoopproces. Met in 

achtneming van de taakverdeling tussen raad en college, wordt de raad betrokken bij 

visievorming en kaderstelling van dit proces. Met elkaar zullen we over deze onderwerpen in 

gesprek gaan als voorbereiding op de nieuwe inkoopronde. 

 

Tussenevaluatie JeugdzorgPlus 

In de bijlage vindt u de tussenevaluatie JeugdzorgPlus van de periode van 4 februari 2020 tot 19 

oktober 2020. Deze tussenevaluatie vloeit voort uit de toezegging om uw raad twee keer per jaar 

te informeren over de stand van zaken van de JeugdzorgPlus. U wordt geïnformeerd over de 

stand van zaken aan de hand van de inkoopdoelstellingen. 

 

Omdat het aantal jeugdigen dat in de JeugdzorgPlus instelling van Horizon verblijft relatief laag 

is, is er voor gekozen om de periode waarover deze tussenevaluatie gaat te verlengen tot 8 

maanden. 

In het voorjaar van 2021 worden de resterende maanden verwerkt in een eindevaluatie 

JeugdzorgPlus van 1 jaar (periode 4 februari 2020 tot 4 februari 2021). In de eindevaluatie worden 

ook de transformatiedoelstellingen in de bespreking meegenomen, zoals dat in de versie in mei 

ook is gedaan. 

 

In de tussenevaluatie die voorligt wordt ingegaan op de inkoopdoelstellingen zoals de achttien 

gemeenten hebben vastgelegd en wordt aan de hand van de contractmanagementdata een 

toelichting gegeven op de voortgang van JeugdzorgPlus. Deze tussenevaluatie is vooral een 

kwantitatieve weergave van de afgelopen 8 maanden. 
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Communicatie 

In het voorjaar van 2021 wordt de eindevaluatie van de periode 4 februari 2020-4 februari 2021 

met uw raad gedeeld. 

 

In november jl. heeft de Inspectie van Jeugd en Gezondheid onderzoek uitgevoerd naar de 

kwaliteit en veiligheid van zorg. In januari zal het rapport hierover worden uitgebracht. Hierover 

wordt u geïnformeerd.  

 

Bijlage: 

Presentatie L. Strik, beleidsadviseur gemeente Schagen 

Presentatie D. Sharifi, locatiemanager Antonius, Horizon 

Whitepaper Horizon 

Presentatie A. van Zoen, manager regio Kop van NH De Jeugd- en Gezinsbeschermers (DJGB) 

Presentatie C. van Liefland, regioambassadeur OZJ/VNG  

Tussenevaluatie JeugdzorgPlus in Antonius, periode 4 februari 2020 tot 19 oktober 2020 

 

 

  

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 


