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Geachte dames en heren, 

Hierbij willen we u informeren over de stand van zaken rondom de besluitvorming t.a.v. de 

contractverlenging Horizon, locatie Antonius en de onrust die is ontstaan vanwege verschillende 

publicaties in de media. 

Contractverlenging JeugdzorgPlus 

Op 6 oktober hebben 15 gemeenten hebben positief besloten over de contract verlenging van Horizon 

JeugdzorgPlus. Gemeente Uitgeest en gemeente Drechterland heeft de besluitvorming aangehouden en 

aangegeven dat op 13 oktober besloten zal worden. Gemeente Castricum heeft de besluitvorming 

aangehouden, vanwege een raadscommissie over dit onderwerp op 22 oktober.  

De afgelopen maanden hebben er gesprekken plaatsgevonden met Horizon over contractverlenging. In 

het voorjaar heeft een evaluatie plaatsgevonden van het eerste jaar JeugdzorgPlus bij aanbieder 

Horizon. Het rapport met begeleidende memo is met uw raad gedeeld in mei jl. Deze evaluatie vormde 

de basis voor het gesprek tot contractverlenging. 

De evaluatie laat zien dat er een goed begin is gemaakt met de beoogde transformatiebeweging. Zowel 

qua aantal jongeren als qua tijdsduur van verblijf lukt het Horizon om jongeren minder in geslotenheid te 

behandelen. Binnen de Jouwzorg methode van Horizon wordt meer appèl gedaan op de eigen regie en 

motivatie van de jongeren en wordt het netwerk beter betrokken bij de behandeling.  

In de gesprekken met Horizon zijn de aanbevelingen, die uit de evaluatie naar voren komen, aan de orde 

gesteld. De ontwikkeling van fase 2 is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het gaat hier om 

vervolgzorg door Horizon buiten geslotenheid, te weten therapeutische pleegzorg, gespecialiseerde  

gezinsbehandeling, onderwijszorgarrangement op maat, studio’s, JouwzorgPlus en intensieve ambulante 

behandeling. Deze doorontwikkeling is meegenomen in het addendum op het contract. Naar aanleiding 

van het incident dat in juni 2020 plaatsvond is Horizon opgedragen scherper te monitoren of jongeren 

binnen de behandelsetting van Antonius passen of beter tijdelijk elders kunnen verblijven.  

Zoals uiteengezet, is er voldoende ruimte om de JeugdzorgPlus verder door te ontwikkelen en er zijn 

geen contractuele redenen geconstateerd die aanleiding geven om het contract niet te verlengen. 

Daarom hebben de colleges besloten het contract met Horizon met de maximale termijn te verlengen tot 

4 februari 2023. Er is besloten niet voor één jaar, maar voor twee jaar te verlengen om Horizon de 

zekerheid en de ruimte te geven te investeren in de aanbevelingen om de zorg voor de jongeren te 

optimaliseren. 
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Gedurende deze periode zal  door de werkgroep JeugdzorgPlus en 

contractmanagement nauwlettend in de gaten gehouden worden  of de afspraken 

uit het addendum uitgevoerd zullen worden.  

Media aandacht 

De afgelopen weken zijn er publicaties verschenen in (regionale) nieuwsbladen waarin zorgen worden 
geuit door een kinderrechter, raadsleden en andere belanghebbenden over de organisatie van de 
gesloten jeugdzorg in Noord-Holland Noord. Deze publicaties bevatten zorgelijke signalen naar 
aanleiding van een steekincident in Castricum, waarbij jongeren van Antonius betrokken waren. Wij 
betreuren dit incident ten zeerste voor het slachtoffer en zijn familie.  
Sommige publicaties verwezen naar een rechtelijke uitspraak, waarin volgens de kinderrechter niet de 
zorg is verleend door Horizon die de rechtbank in het kader van de verleende machtiging gesloten 

jeugdzorg noodzakelijk heeft geacht. 

In het artikel van het NHD (Schager editie) datum 6 oktober 2020 ‘Drama jeugdzorg in de doofpot’ wordt 

gesuggereerd dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling tussen de gemeente Hollands Kroon, 

Incluzio en Horizon. En dat hierdoor de aanbesteding van de JeugzorgPlus ‘geheel werd toegeschreven 

naar de werkwijze van Horizon’. Dit klopt niet. Incluzio Hollands Kroon BV heeft geen invloed kunnen 

uitoefenen op de tekst van de inkoopstrategie en/of de keuze van de leden van de 

beoordelingscommissie. Tevens heeft zij geen rol gehad in de aanbesteding of bij het maken van de 

keuze van de beoordelingscommissie.  

De bovenregionale ambtelijke werkgroep JeugdzorgPlus van de 18 gemeenten is, vanuit 

zorgvuldigheidsoverwegingen met betrekking tot het steekincident, een aantal acties gestart.   

De  werkgroep JeugdzorgPlus heeft een verzoek bij de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

ingediend om vervroegd inspectie te laten plaatsvinden bij Horizon, Antonius. De IGJ is verantwoordelijk 

voor het beoordelen van de veiligheid van een locatie en van de kwaliteit van zorg door de 

zorgaanbieder. De Inspectie heeft aangegeven dat zij na een zorgvuldige afweging van alle signalen 

geen reden ziet om een vervroegde inspectie uit te voeren.  

Er is Horizon om opheldering gevraagd inzake de gerechtelijke uitspraak, incl. de communicatie richting 

gemeenten. Horizon heeft hierop in een brief gereageerd richting colleges en raden. Horizon heeft 

wegens de media aandacht en de onrust die hierdoor is veroorzaakt de uitspraken van de kinderrechter, 

het gebrek aan gedegen onderzoek naar de toedracht en hun vermoeden van mogelijke 

belangenverstrengeling aanhangig gemaakt bij de Rechtbank N-H. Verder zijn er vanuit de 

bovenregionale werkgroep Jeugdzorgplus gesprekken ingepland met betrokken partijen zoals de 

gecertificeerde instelling en de gemeente waar betreffende jongere woonachtig is.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 


