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Voorwaarden bij evt. verlenging contract Horizon

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 9 november 2020
behandelen agendapunt 06 met als onderwerp Raadsbegroting 2021
Constaterende dat:




17 van de 18 college akkoord zijn met verlenging van het contract en men nog wacht op
de gemeente Castricum,
De samenwerking van de 18 gemeenten niet in een rechtspersoon is vastgelegd, en de
gemeenten dus onafhankelijk van elkaar kunnen beslissen,
na de aanbesteding van de JeugdZorgPlus 18 gemeenten in NHN een contract zijn
aangegaan met Horizon dat tot eind 2020 loopt

Overwegende dat:





na twee jaar is gebleken dat Horizon de bij de aanbesteding vastgestelde taken voor de
gemeente geheel niet of niet goed uitvoert,
het grote zorgen baart dat de gebrekkige zorg en veiligheid en het gebrek aan adequate
behandeling van de jongeren zoals blijkt uit de rechterlijke uitspraak van 10 september
2020, diverse krantenberichten en uit het boek van onderzoeksjournaliste Helene van
Beek, na twee jaar nog steeds niet is verbeterd,
het nog niet zeker is dat de verlenging van het contract doorgaat, omdat diverse raden in
de regio het hier niet mee eens zijn, maar niet zijn geconsulteerd,

De raad is van oordeel dat verlenging van het contract met Horizon niet wenselijk is zolang
niet wordt voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt bij het afsluiten van het contract en
dat een verlenging dus alleen kan worden toegestaan onder de nadrukkelijke voorwaarde
van het nakomen van de gemaakte afspraken.
Draagt het college op:
Een mogelijke verlenging alleen toe te staan onder de volgende voorwaarden:
1. De beloften van Horizon moeten in de komende twee jaar alsnog worden nagekomen:
- Methode moet daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals bij aanvang van het contract is
beloofd,
- gezinsbehandeling,
- studio’s voor verzelfstandiging,
- daadwerkelijk werkende JouwZorg en JIM-arrangementen,
o als Horizon dit niet kan waarmaken, zijn ze verplicht de ontwikkelaars van deze
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-

concepten te betrekken bij het aanleren van een goede uitvoering ervan,
kleinschaligheid,
aansluitende zorg na verblijf,
naleven van de jeugdwet waarin o.a. staat dat jeugdigen in de eigen regio moeten worden
geplaatst, doorsturen naar Harreveld wordt hiermee dus onmogelijk,
Nog 1 of 2 locaties in de regio op te zetten, waarvan 1 locatie voor cliënten waarvoor de
locatie Antonius niet geschikt is, zodat alle jeugdigen met een gesloten machtiging in de
eigen regio NHN kunnen worden geplaatst. Als dit niet kan wordt Horizon verplicht
hiervoor samen te werken met Parlan.

2. Verplichting archiveren en correct beheren van patiëntendossiers
3. Net als bij Horizonlocatie Midgaard een opnameprotocol opstellen om te borgen dat in de
toekomst jeugdigen worden opgenomen aan wie locatie Antonius ook echt passende hulp
kan bieden.
4. Verplichting onderzoeken naar leefklimaat, veiligheid en de kwaliteit van de
behandelingsmethode openbaar te maken dan wel met college en raad te delen.
5. Arbeidsvoorwaarden en opleidingsniveau personeel moeten aantoonbaar in orde zijn,
6. Er komt een onafhankelijke klachtencommissie
7. Verplicht delen van de jaarrekening met de gemeente om te kunnen controleren op
naleving van de wet normering topinkomens of een verplichte accountant-check hierop.

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie GroenLinks Heerhugowaard
Fractie Partij van de Arbeid
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