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Bovenregionale raadsinformatie voor de achttien gemeenteraden in de regio NHN 

 

Geachte gemeenteraadsleden, 

 

Zoals bekend waren de gemeenten in de regio’s Alkmaar, West-Friesland, Kop Noord-Holland, IJmond 

en Zuid-Kennemerland – samen met het Ministerie van VWS en de Jeugdautoriteit – in gesprek met 

Parlan over de zorgcontinuïteit voor jeugdigen in zorg bij Parlan. Er was een probleem ontstaan rondom 

de dienstverlening in Transferium. Parlan vroeg zowel gemeenten, het Ministerie van VWS als de 

Jeugdautoriteit om mee te denken en een bijdrage te leveren aan het waarborgen van de 

zorgcontinuïteit. Genoemde partijen zijn hier intensief mee aan de slag gegaan. 

 

Het Ministerie van VWS, Parlan en gemeenten zijn verheugd om te melden dat de zorgcontinuïteit voor 

de jeugdigen in zorg bij Parlan is gewaarborgd. Zoals eerder gemeld dragen gemeenten op een 

budgetneutrale wijze bij, maar wel helpend voor Parlan. De continuïteit van zorg wordt onder andere 

geborgd doordat het Ministerie van VWS Parlan tijdelijke liquiditeitssteun biedt om ontwikkelingen 

mogelijk te maken. Ook Parlan zelf onderneemt acties. De gemaakte afspraken – die we in de komende 

periode gezamenlijk gaan monitoren - zorgen ervoor dat de financiële toekomst van Parlan en daarmee 

de zorgcontinuïteit voor de jeugdigen op dit moment is gewaarborgd. 

 

Masterplan 

Tevens is besloten dat tenminste vijf jeugdhulpregio’s – te weten Kop van Noord-Holland, West-

Friesland, Alkmaar, IJmond en Zuid-Kennemerland - gaan samenwerken om de zorgcontinuïteit van de 

specialistische jeugdhulp in het zorglandschap van Noord-Holland voor de lange termijn te organiseren 

en te borgen. Hiervoor wordt een masterplan opgesteld. Dit masterplan wordt uiterlijk 31 december 2021 

geïmplementeerd. Dat vraagt naast de betrokkenheid van gemeenten ook betrokkenheid van 

jeugdhulpaanbieders in de regio’s en betrokkenheid van andere jeugdhulpregio’s in Noord-Holland. Het 

ondersteuningsteam ‘Zorg voor de jeugd’ van het Ministerie van VWS ondersteunt hierbij. 

Vanzelfsprekend zullen wij u hierover met regelmaat informeren. 

 

 
 
 


