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Op 18 mei 2018 hebben de Noord Hollandse regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland een 

aanbesteding uitgeschreven om de JeugdzorgPlus in te kopen voor 2019 en verder. Momenteel bevindt deze 

aanbesteding zich in de fase van voorlopige gunning. Uit de voorlopige gunning is gebleken dat de 

JeugdzorgPlus per 2019 niet is ingekocht bij de bestaande partners Parlan (Transferium) en Spirit (de 

Koppeling). Wethouder Botter is hierover maandag 29 oktober in vertrouwen geïnformeerd door de Raad van 

Toezicht van Parlan. Met name Parlan biedt zorg voor jeugdigen in Noord-Holland-Noord. Het niet gunnen 

van de JeugdzorgPlus kan forse gevolgen hebben voor de instelling en daarmee voor de continuïteit van zorg 

voor deze kwetsbare groep jeugdigen. Nadat Parlan met deze informatie naar buiten is gegaan middels een 

persbericht informeert het college u als commissie.  

Wat is JeugdzorgPlus? 

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongeren met ernstige gedrag- en 

opvoedingsproblemen die op last van de rechter gesloten behandeld moeten worden voor om te voorkomen 

dat zij zich aan de zorg onttrekken of onttrokken worden. Zonder behandeling vormen zij een risico voor 

zichzelf of hun omgeving. Het doel van de behandeling is jongeren succesvol te laten terugkeren in de 

samenleving.  

 

Op een totale capaciteit van 68 bedden verblijven er momenteel zo’n 10 Haarlemse jeugdigen in de 

JeugdzorgPlus bij Parlan. In de gehele regio Zuid-Kennemerland en IJmond zijn dit ongeveer 20 jeugdigen.  
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Transferium 

  januari februari maart april mei juni juli augustus 

Haarlem 11 15 14 12            11 10 10 10 

Zandvoort 1 1 1 1 1 3 3 3 

Capaciteit Totaal 68 68 68 68 68 68 68 68 

Aandeel Haarlem 16% 22% 21% 18% 16% 15% 15% 15% 

Aandeel Zandvoort 1% 1% 1% 1% 1% 4% 4% 4% 

 

De Koppeling 

  januari februari maart april mei juni juli augustus 

Haarlem 1 1 1 1               1 1 1 1 

 

Onze visie ten aanzien van jeugdhulp met verblijf 

Jeugdigen zijn het beste af in een gezinssituatie. Het college zet zich in dat elk jeugdige zo thuis mogelijk 

opgroeit. Ook wanneer het voor een jeugdige tijdelijk niet mogelijk is om thuis op te groeien vinden wij het 

belangrijk dat hij of zij op een plek terecht komt die past bij de behoefte en (culturele) achtergronden en zo 

‘thuis mogelijk is’.  Dit betekent dat er eerst gekeken wordt of de jeugdige terecht kan bij andere leden van 

de familie, dan of een vervangend gezin een mogelijkheid is en pas als het echt niet anders kan een passende 

residentiële instelling. Een verblijf in een residentiële instelling is in die gevallen dan ook echt noodzakelijk. 

Het gedwongen plaatsen van jeugdigen in de JeugdzorgPlus is een zwaar middel dat terughoudend moet 

worden toegepast. Een belangrijk speerpunt is dan ook dat het aantal kinderen dat gebruik moet maken van 

de JeugdzorgPlus wordt teruggedrongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Kenmerk: 2018/733599 3/3 

 

Wat zijn de mogelijke gevolgen? 

Het is in dit stadium nog te vroeg om de gevolgen van dit besluit voor Haarlem volledig te overzien. Wij 
hebben de collega-bestuurders uit de betrokken regio’s om een toelichting gevraagd. Zodra aanvullende 
informatie beschikbaar is, wordt u daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris,   de burgemeester, 
 

 

 

 

 

 

 

 


