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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het verwervingstraject JeugdzorgPlus dat van start gaat voor het nieuwe contract per 2023.
Inleiding
Hierbij willen we u informeren over het verwervingstraject JeugdzorgPlus voor het contract vanaf
2023. Op 23 maart 2021 hebben de achttien colleges een bestuursopdracht vastgesteld om te
komen tot de start van een gezamenlijk verwervingstraject.
Kernboodschap
Op 4 februari 2023 eindigt het contract voor JeugdzorgPlus in de achttien Noord-Holland-Noord
gemeenten met de huidige zorgaanbieder Horizon. Dit lijkt nog ver weg, maar er is veel te doen.
Vóór de start van het daadwerkelijke verwervingstraject dient er een gedragen visie op de
JeugdzorgPlus 2023 door de achttien gemeenteraden vastgesteld te worden.
JeugdzorgPlus is een relatief klein dossier. Op het moment van schrijven krijgen er dertien
jeugdigen uit Noord-Holland Noord zorg in Antonius, de Horizon Jeugdzorglocatie in Castricum.
Het is echter ook een dossier dat gaat om de meest kwetsbare jeugdigen en waar veel
verschillende partijen bij betrokken zijn zoals de jongere zelf, het onderwijs, de gecertificeerde
instellingen, de rechtbank, politie, jeugdhulpaanbieders, enzovoorts. Daarom hebben de colleges
besloten dat de belangrijkste actoren actief worden betrokken bij deze visie.
De verwerving van de JeugdzorgPlus in de achttien Noord-Hollandse gemeenten staat niet op
zichzelf. Bovenregionaal wordt een gezamenlijk plan voor de specialistische jeugdhulp ontwikkeld
en regionaal hebben we te maken met verschillende inkoopprocessen. Daarnaast wordt er op
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landelijk niveau gesproken over waaraan samenwerking binnen regio’s en tussen regio’s
minimaal moet voldoen (de norm van opdrachtgeverschap). Deze ontwikkelingen zullen van
invloed zijn, maar het is nu nog niet mogelijk aan te geven op welke wijze. Derhalve is in de
planning rekening gehouden met go/no go momenten. Op deze momenten kunnen de colleges
aangeven of de opdracht doorgaat, gewijzigd moet worden of moet worden gestopt.
Visie op de JeugdzorgPlus 2023
Het spreekt voor zich dat het aan de gemeenteraden is om de visie vast te stellen. De achttien
wethouders Jeugdhulp betrekken u voorafgaand aan het besluitvormend overleg graag op twee
momenten bij de ontwikkeling van deze visie op de JeugdzorgPlus.
 Allereerst wordt u samen met de leden van de achttien gemeenteraden uitgenodigd om
eind mei 2021 samen met de jeugdhulpaanbieders, het onderwijs, ervaringsdeskundigen
en andere actoren deel te nemen aan de startbijeenkomst. Tijdens deze startbijeenkomst
wordt het verwervingstraject toegelicht, wordt u geïnformeerd over de diverse aspecten
van JeugdzorgPlus en worden de eerste concept-leidende principes voor een visie
gepresenteerd. U krijgt daarbij de gelegenheid om daar een reactie op te geven
 Op basis van uw input wordt een concept-visie opgesteld die tijdens een regionale
raadsinformatieavond met u wordt besproken. We hopen deze avonden eind juni te
organiseren.
U kunt op korte termijn een uitnodiging verwachten voor bovenregionale startbijeenkomst en de
regionale raadsinformatieavond.
Vervolg
Streven is dat in juli 2021 het besluitvormingsproces wordt gestart en dat de visie op de
JeugdzorgPlus 2023 in september 2021 in de gemeenteraden wordt behandeld.
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