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Hoorn, 21 februari 2019

Geachte heer, mevrouw,

Zoals bekend is Horizon met ingang van 4 februari jl. de nieuwe zorgaanbieder JeugdzorgPlus in
Westfriesland. De inkoop van jeugdzorgPlus is bovenregionaal, gezamenlijk met de regio’s
Alkmaar en Kop van Noord-Holland, gerealiseerd. Er is rondom de aanbesteding veel ophef
geweest. De wethouders hebben u regelmatig via informatiebrieven en Q&A’s geïnformeerd over
de stand van zaken.
Nu het inkoopcontract onlangs is ingegaan, willen de dossierhouders uit het
portefeuillehoudersoverleg Madivosa: Marjon van der Ven, wethouder gemeente Hoorn, Lydia
Groot, wethouder gemeente Stede Broec en Dirk Kuipers, wethouder gemeente Medemblik u
graag informeren over de visie en werkwijze van Horizon en de wijze waarop Horizon de
JeugdhulpPlus in onze drie regio’s gaat vormgeven.
Tijdens de bijeenkomst zijn onder andere de bestuurder Krijnie Schotel en de locatiedirecteur
Michiel van Maaren van Horizon aanwezig. Aan de hand van een presentatie nemen zij u mee in
hun visie, werkwijze en vormgeving JeugdzorgPlus.
Gedurende en na de presentatie is er voldoende tijd voor vragen en gesprek.

Namens het Madivosa nodig ik u van harte uit voor de informatiebijeenkomst op

woensdag 13 maart a.s. van 20.00 – 21.15 uur in het Postkantoor, Hoofdstraat 17 te
Bovenkarspel.

Het programma is als volgt:
1. Opening door de voorzitter pho Madivosa Simon Broersma
en inleiding door Marjon van der Ven

20.00 – 20.10 uur

2. Presentatie Horizon

20.10 – 20.40 uur
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3. Vragen aan en gesprek met bestuurder en locatiedirecteur Horizon 20.40 – 21.10 uur
4. Sluiting door Marjon van der Ven

21.10 – 21.15 uur

Vanwege het bovenregionale karakter, is deze bijeenkomst ook toegankelijk voor raads- en
commissieleden uit de regio Alkmaar en Kop van Noord-Holland.

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
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