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Onderwerp: Onderzoek naar gang van zaken rondom de kwaliteit van de JeugdzorgPlus in Noord
Holland Noord

De raad van de gemeente Den Helder, in de vergadering bijeen op 02 november 2020;

constaterende dat:

er twijfels zijn binnen enkele gemeenteraden rondom de kwaliteit van de uitvoering van de
aanbesteding van de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord;

van mening zijnde dat:

• voor het vertrouwen in het bestuur van de NHN-gemeenten het noodzakelijk is dat duidelijk
wordt of de aanbesteding volgens afspraken verloopt;

• de juiste gang van zaken rondom de aanbesteding niet alleen een zaak van de colleges van
de Noord-Holland Noord gemeenten is maar ook van de raad als hoogste orgaan;

• de raad niet voldoende is meegenomen in het proces door het niet kenbaar maken van het
evaluatierapport over de periode februari 2019-februari 2020 wat schijnbaar zorgelijke
signalen laat zien, waarbij de duidelijke doelen uit de selectieleidraad en het hiermee
samenhangende document "Inkoopstrategie JeugdzorgPlus Noord-Holland Noord' bij lange
na niet gehaald zijn of er over de realisatie geen gegevens aan te leveren zijn;

• het volstrekt onduidelijk is of de doelen in de komende tijd wel gehaald gaan worden;
• er onvoldoende duidelijk is of de zorg voor de kinderen kwalitatief voldoende is;
• er onvoldoende is bekeken of Horizon wel in staat zou zijn geweest aan de doelen en

verwachtingen te voldoen, en of de plannen op papier ook in de praktijk uitvoerbaar waren.
• het voor de jeugd welke in JeugdzorgPlus terecht komen het al erg genoeg is dat ze daar zijn

en het van het grootste belang is dat zij de juiste zorg en begeleiding krijgen die nodig is;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. aan te dringen bij de samenwerkende gemeenten om een onafhankelijk extern onderzoek in te
laten stellen naar de gang van zaken omtrent de kwaliteit van de geboden Jeugdzorg Plus van
Horizon en of Horizon de gestelde doelen en verwachtingen waarmaakt en/of waar kan maken en
tevens of de uitvoering daarvan verloopt zoals gesteld is bij de aanbesteding;
2. het evaluatierapport ter inzage beschikbaar te stellen aan de raad van Den Helder;
3. het contract inzake JeugdzorgPlus met Horizon nog niet te verlengen of maximaal met 1 jaar, zodat
het onderzoek uitgevoerd kan worden en er, indien nodig, orde op zaken gesteld kan worden door
Horizon;
4. tijdig te beginnen met een nieuwe aanbesteding wanneer blijkt dat Horizon niet in staat blijkt de
continuïteit en kwaliteit van de JeugdzorgPlus te waarborgen.
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