
Antwoord op vragen Seniorenpartij over aanbesteding Jeugdzorgplus 

 

Aan de fractie Seniorenpartij  

 

Op 30 oktober 2018 ontvingen wij uw vragen over de aanbesteding JeugdzorgPlus. Hieronder 

treft u ons antwoord op deze vragen. Dit memo wordt ook gestuurd ter informatie naar de 

overige fracties.  

 

Wordt er goed gekeken dat deze kinderen in de regio behandeld gaan worden. 

Er komen twee kleinschalige locaties verdeeld over de regio Noord-Holland-Noord. 

Horizon is hiervoor verantwoordelijk. De aanbieder heeft daar al initiatieven toe 

ondernomen. 

 

Gaan de medewerkers een op een over? 

Zowel de Jeugdwet als de cao verplicht de opvolgend inschrijver om medewerkers van de 

huidige aanbieder de kans te geven om te solliciteren. In de aanbesteding is overgang van 

personeel ook meegenomen. 

 

Gaat deze sluiting gepaard met sluiting van het pand in Heerhugowaard. 

Hier hebben wij nog geen zicht op. Na de rechterlijke uitspraak gaan we met Parlan in 

gesprek over de gevolgen. De nieuwe aanbieder is verantwoordelijk voor het organiseren 

van de locaties. De aanbieder heeft daar al initiatieven toe ondernomen. Sowieso komen 

de locaties in regio Noord-Holland-Noord. 

 

Gaat kleinschaligheid niet veel meer kosten? Is kleinschaliger niet kwetsbaarder wat betreft 

zorgmedewerkers. 

Het tarief is vooraf vastgesteld. De insteek van de aanbesteding was bovendien dat door de 

zorg anders te organiseren, dit effect heeft op de in- en uitstroom. De verwachting op basis 

van de inschrijving is dus dat de kosten niet zullen stijgen. 

 

Is het mogelijk de aanbestedingsprocedure stil te leggen tot nader orde 

Er is gekozen voor aanbesteding en op basis daarvan is een gunningsbeslissing genomen. Op 

zich is een aanbestedende dienst bevoegd om een aanbesteding in te trekken, maar de 

intrekking mag niet in strijd zijn met de aanbestedingsbeginselen. De aanbestedende dienst 

moet dan op objectieve gronden tot een intrekking komen en moet een beslissing tot 

intrekking motiveren en meedelen aan de inschrijvers. Dit heeft echter grote gevolgen voor 

de nieuwe aanbesteding omdat die dan slechts in geheel gewijzigde vorm kan worden 

gedaan. Dit heeft ook consequenties voor het tijdspad. Meerdere bestaande contracten 

van de regio lopen af per 1 januari 2019, waardoor er dan geen gecontracteerde 

voorziening is. 

Tegen een intrekkingsbesluit kan Horizon zich verzetten en op haar beurt een kort geding 

procedure aanspannen. Een goede onderbouwing voor de intrekking wordt dan lastig. 

Wanneer de aanbesteding zou worden ingetrokken en vervolgens aan bestaande partij 

Parlan zou worden verstrekt, kan dit staatsteun-vragen oproepen. 

Ten slotte gaat het intrekken ook voorbij aan het inhoudelijke oordeel van de 

beoordelingscommissie dat de nieuw gegunde partij zorg levert die beter past bij de 

bestuurlijke uitgangspunten en daarmee de beste kwaliteit voor onze jeugd. 

 

 

Voor nader informatie verwijzen u naar het memo over de motie van SP.  


