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Doel van dit memo/deze mededeling
U informeren over de stand van zaken aanbesteding JeugdzorgPlus. Parlan heeft inmiddels de media opgezocht
waardoor wij het noodzakelijk vinden om u hierover te informeren.
De aanbesteding
Drie regio’s in Noord-Holland-Noord, bestaande uit achttien gemeenten, zijn een gezamenlijke aanbesteding voor
JeugdzorgPlus gestart. Op vrijdag 14 september 2018 is de inschrijfbox op TenderNed geopend. Twee partijen
hebben zich ingeschreven: Stichting Horizon en de huidige JeugdzorgPlus aanbieder Stichting Parlan. Op 10
oktober 2018 zijn – na besluitvorming in de achttien colleges – beide aanbieders geïnformeerd dat de (voorlopige)
gunning niet naar de huidige aanbieder Parlan gaat, maar naar Horizon.
Keuze voor Horizon
Wij hebben in de door ons gekozen procedure (onderhandelingsprocedure) alles in het werk gesteld om een zo
goed mogelijke (continuering van) JeugdzorgPlus te garanderen. Dat is in onze ogen ook gelukt.
De twee inschrijvingen zijn inhoudelijk door een deskundige beoordelingscommissie beoordeeld. Horizon werd
innovatiever en overtuigender beoordeeld. Op basis hiervan menen we dat jongeren en de gezinnen nog betere
ondersteuning kunnen krijgen. We zien de samenwerking met de nieuwe aanbieder vol vertrouwen tegemoet.
De gegunde partij Horizon is een professionele partij met landelijke ervaring die de zorgcontinuïteit zeker kan
borgen. Ook de huidige partij Parlan heeft de (contractuele) plicht voor de zorgcontinuïteit. Dit houdt in dat jongeren
die nu in behandeling zijn, deze behandeling kunnen afmaken. Nieuwe aanmeldingen gaan per 1-1-2019 naar de
gegunde partij. Bij de overdracht wordt er ook gekeken naar de overgang van personeel. Daarnaast is de huidige
arbeidsmarkt zeer gunstig voor professionals uit de jeugdhulp.
Media
Parlan heeft reeds contact gezocht met diverse media. Namens de achttien gemeenten voert John Does
(wethouder Heerhugowaard) het woord, waarbij de kernboodschap is dat gemeenten het belang van de jongeren
voorop stellen en dat de zorgcontinuïteit voor de jongeren in de JeugdzorgPlus wordt gegarandeerd.
Vervolg
Bestuurders van de drie regio’s gaan donderdag 1 november 2018 met Parlan om tafel om met elkaar te spreken
over de zorgcontinuïteit. Eerder was dit vanwege de aanbestedingsregels niet mogelijk.
Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u die via communicatieadviseur Leonie den Hartog
(ldenhartog@alkmaar.nl/06-18097603) stellen aan het ambtelijke kermteam JeugdzorgPlus. Dit kernteam is een
vertegenwoordiging van de drie regio’s en hierin nemen plaats: beleidsmedewerkers, jurist, contractmanagers en
communicatieadviseur.
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