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Aanleiding van dit memo
Op 5 december 2018 hebben wij het vonnis van het kort geding inzake de aanbesteding JeugdzorgPlus
ontvangen. De Rechtbank van Amsterdam heeft Parlan op alle punten in het ongelijk gesteld. Dit
betekent dat de achttien gemeenten Horizon Jeugdzorg en Onderwijs definitief kunnen gunnen.
Met dit memo willen wij u informeren over het vervolgtraject.
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
We zijn blij dat we Horizon definitief kunnen gunnen. Dit betekent dat de innovatie die we beogen nu in
gang kan worden gezet. Om u alvast een voorproefje te geven, kunt u meer lezen over de innovatieve
werkwijze in bijlage 1. Vanwege de opgelopen vertraging door het juridische traject vindt de definitieve
gunning later plaats dan gepland. Onder meer om deze reden zal de ingangsdatum van het contract met
Horizon ook later plaatsvinden.
Parlan Jeugdhulp
We begrijpen dat het voor Transferium/Parlan een wezenlijke wijziging is als jongeren uit de regio’s
West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Regio Alkmaar niet meer instromen. Parlan moet deze
bedrijfsmatige en inhoudelijke omslag bedenken, afstemmen met gemeenten en gaan organiseren. Dit
vraagt wel wat. Gemeenten gaan vrijdag 6 december met Parlan om tafel om het zorgcontinuïteitsplan
van Parlan te bespreken. We streven ernaar om op korte termijn ook met Parlan en Horizon om tafel te
gaan. Vervolgstap is om met de aanbieders en de gemeenten uit Zuid-Kennemerland en IJmond
afspraken te maken. Het streven is een transitieplan waar alle partijen zich in kunnen vinden.
Gezamenlijk persbericht
De drie partijen hebben een gezamenlijk belang en dat is het welzijn van de jongeren. Om deze reden
trachten de partijen gezamenlijk naar buiten te treden met een persbericht. Hiermee willen we na een
turbulente periode proberen de rust weer terug te brengen.
Horizon heeft een communicatieplan ontwikkeld waarbij alle partijen volledig worden geïnformeerd over
hun werkwijzen. Het gaat om informatiebijeenkomsten met de lokale toegang, de gecertificeerde
instellingen en jeugdhulpaanbieders. In januari worden deze bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast
worden ook alle raadsleden dit jaar nog door Horizon geïnformeerd. U wordt uitgenodigd om te komen
kijken in een van de locaties van Horizon in Zuid-Holland.
Gesprek ministerie van VWS
Eerder hebben wij u geïnformeerd over het transitieplan JeugdzorgPlus welke we naar het ministerie
zouden sturen. Op 3 december 2018 hebben wethouders John Does, Marjon van der Ven en Mary van
Gent op het ministerie een toelichting op het transitieplan gegeven. Het was een constructief overleg,
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waarin we elkaar geïnformeerd hebben over de huidige stand van zaken en
afspraken gemaakt hebben over het vervolg.
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