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Raadsinformatiememo Evaluatie JeugdzorgPlus, locatie Antonius Horizon 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Sinds maandag 4 februari 2019 biedt jeugdhulpaanbieder Horizon gesloten jeugdzorg 

(JeugdzorgPlus) in de regio Noord-Holland Noord. Zij werd de aanbesteding JeugdzorgPlus 

gegund door achttien gemeenten. Het eerste jaar JeugdzorgPlus in Antonius in Castricum is 

inmiddels geëvalueerd. Er is een goed begin gemaakt met de beoogde transformatiebeweging.  

 

U heeft de toezegging gekregen dat u twee keer per jaar geïnformeerd wordt over de stand van 

zaken van de JeugdzorgPlus in Antonius. In verband met de lage instroom waren er na een half 

jaar onvoldoende data om een zinvolle factsheet op te leveren. Op basis van een volledig jaar 

04 februari 2019 -3 februari 2020 stuur ik u, namens Sigge van der Veek, wethouder Samenleving, 

de bijgevoegde evaluatie toe. Tevens is bijgevoegd de Oplegger Q&A’s waarin een aantal 

vragen beantwoord worden n.a.v. de evaluatie.  

 

Tot slot  

Op 10 april 2020 is de ambtelijke werkgroep door Horizon geïnformeerd inzake een 

inspectierapport van de Inspectiedienst van Gezondheidszorg en jeugd (IGJ). Dit betreft de 

Horzion-locatie Midgaard in Den Haag. Zij bieden eveneens de methode JouwZorg aan als op 

de locatie Antonius. De inspectie heeft onvoldoendes geconstateerd t.a.v. de veiligheid van 

jongeren en kwalificaties van personeel. Op dit moment zijn er geen jongeren uit Schagen die in 

deze JeugdzorgPlusvoorziening geplaatst zijn. Het inspectierapport staat los van de kwaliteit op 

de locatie in onze regio. Afgelopen zomer bezocht de inspectie locatie Antonius in Bakkum en 

was positief met enkele verbeterpunten. Deze verbeterpunten zijn binnen de gestelde tijd 

uitgevoerd. Wel gaat de werkgroep spoedig in gesprek met Horizon om te bespreken in hoeverre 

de kritiekpunten bij Midgaard van invloed kunnen zijn op de zorg die op de locatie van Antonius 

wordt geboden.  

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 
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