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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Steller 

Onderwerp 

 

maandag 5 november 2018 

18.086965 

De Gemeenteraad en steunfractieleden 

 

College van burgemeester en wethouders 

Anna van der Naaten 

Motie SP JeugdzorgPlus 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Woord vooraf 

Op 18 oktober 2018 heeft u tijdens de regionale raadsvergadering, een toelichting 

gekregen op het inkoopproces Jeugdbescherming en -reclassering. IN deze 

vergadering hebben wij u een schetst gegeven van de hele keten van Jeugdhulp. 

Ingediende motie heeft betrekking op JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

De fractie van de SP heeft een motie ingediend met betrekking tot de aanbesteding 

JeugdzorgPlus. JeugdzorgPlus is gesloten jeugdhulp. In deze intensieve vorm van verblijf 

worden jongeren tijdelijk voor hun eigen veiligheid gesloten opgenomen. Wij zijn van 

mening dat jongeren alleen in uitzonderlijke gevallen in de gesloten jeugdhulp horen.  

Helaas kunnen wij niet altijd voorkomen dat jongeren in JeugdzorgPlus belanden. 

Indien dit wel het geval is, willen wij dat jongeren zo kort mogelijk gesloten verblijven en 

dat de behandeling zodanig is dat zij niet meer gesloten terug te hoeven komen. Wij 

willen dat jongeren en hun ouders zo snel mogelijk de eigen regie op hun leven kunnen 

terugpakken en er weer zicht is op een toekomst. Onze ambitie is dat in 2030 de hele 

keten van jeugdhulp zodanig georganiseerd is dat de kinderrechter geen enkele 
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jongere meer in de JeugdzorgPlus hoeft te plaatsen. Deze ambitie is ook ons 

uitgangspunt geweest voor de aanbesteding JeugdzorgPlus. Innovatie en 

transformeren vragen soms om moeilijke keuzes. Bij het maken van deze keuzes staan 

onze jongeren altijd voorop.  

 

Beoordeling inschrijvingen 

De inschrijvingen zijn alleen op kwalitatieve criteria beoordeeld. Het tarief is vooraf in 

gezamenlijkheid vastgesteld. Beide partijen hebben zich ingeschreven op hetzelfde 

tarief. We waren op zoek naar een JeugdzorgPlus aanbieder om de door de 

gemeenten gezamenlijk opgestelde doelen met betrekking tot innovatie, kwaliteit en 

efficiëntie mee te realiseren.  

 

De inschrijving van Horizon was overtuigend en komt daarmee tegemoet aan de 

inkoopstrategie zoals vastgelegd door de regio’s. Op basis van de inschrijving van 

Horizon, haar reputatie en jarenlange landelijke ervaring met de doelgroep en de 

JeugdzorgPlus in andere regio’s, hebben wij er alle vertrouwen in dat zij goede zorg 

gaan verlenen die past bij onze transformatiedoelstellingen. Zoals eerder gezegd: de 

jongeren in onze regio’s staan voorop. We doen er alles aan om voor hen de allerbeste 

jeugdhulp te organiseren. En ervoor te zorgen dat zij zo spoedig mogelijk hun leven, 

buiten de JeugdzorgPlus, goed kunnen oppakken met verdere ondersteuning.   

 

Continuïteit 

Uitgangspunt is dat de jongeren in onze regio worden geplaatst.. Alleen in 

voorkomende gevallen, vanuit inhoudelijke overwegingen, kunnen jongeren 

buitenregionaal worden geplaatst. Dit is overigens een voortzetting van de huidige en 

gebruikelijke praktijk. Nieuw is het voordeel dat jongeren weliswaar buitenregionaal, 

maar bij dezelfde jeugdhulpaanbieder kunnen blijven omdat Horizon ook locaties in 

Gelderland en Zuid-Holland heeft. Dit maakt de overgang kleiner omdat gewerkt wordt 

met dezelfde methodiek en dit kan helpend zijn in het jeugdhulptraject 

Horizon gaat twee - gesloten - locaties JeugdzorgPlus openen in de regio Noord-

Holland-Noord. Horizon heeft uitgebreide kennis en ervaring met JeugdzorgPlus. In 

Noord-Holland zijn zij tevens geen onbekende aangezien zij reeds gecontracteerd zijn 

en nauwe samenwerking hebben met twee grotere aanbieders, namelijk De 

Opvoedpoli en Altra Onderwijs en Jeugdhulp.  

 

Uw zorgen over de continuïteit delen wij. Vanuit de achttien gemeenten zijn wij in nauw 

overleg met de partijen voor een goede zorgcontinuïteit en -overdracht. Beide 

aanbieders hebben zich hier in hun inschrijving aan gecommitteerd. Jongeren die 

momenteel in Transferium verblijven, kunnen daar hun traject afmaken. Voor het 

personeel geldt dat zowel de Jeugdwet als de CAO de opvolgend inschrijver verplicht 

om medewerkers van de huidige aanbieder de kans te geven om te solliciteren. In de 

aanbesteding is overgang van personeel ook meegenomen. Ondanks de 

onzekerheden die er nu nog zijn, vertrouwen wij erop dat alle partijen hun 

verantwoordelijkheid zullen nemen. Immers bij een ieder van deze partijen staat de 

zorg voor de kwetsbare jongeren in kwestie altijd voorop. 

 

Parlan heeft een breed aanbod. JeugdzorgPlus behelst een klein deel van hun huidige 

jeugdhulpverlening in de regio Noord-Holland-Noord. Zij biedt ook ambulante 

jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf, pleegzorg en crisis jeugdhulp in onze en andere 

regio’s. Daarom verwachten wij niet dat veel medewerkers van Parlan nu van 

werkgever gaan veranderen, omdat Parlan nog steeds een substantieel deel van de 

zorg in onze regio blijft uitvoeren. Daarnaast zijn ze actief met aanbestedingen in 

andere regio’s (nieuwe marktgebieden). Onze samenwerkende regio’s hebben bij het 

bestuur van Parlan aangegeven waardering te hebben voor de door hen geleverde 

zorg. Met het bestuur is afgesproken dat na de definitieve gunning de regio’s met de 

aanbieder om tafel gaan om het aanbod te bespreken. 
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Intrekken aanbesteding 

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. 

 

Uiteraard zullen wij uw raad meenemen en blijven informeren over de voortgang van 

dit dossier.  

 

Op basis van het bovenstaande, raden wij u aan de uitkomst van bovengenoemd 

proces af te wachten. 

 

Ter informatie sturen wij u het volgende stuk mee: 

Q&A 

 
 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 


