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Geachte heer/mevrouw,

Aanleiding
Op 19 mei 2020 gaven wij u een update over de stand van zaken rondom Kenter Jeugdhulp. Daarin

gaven we aan dat er een verschil van inzicht was tussen Kenter en de gemeenten over het benodigde

bedrag aan lokale steun. Kenter heeft bij de gemeenten een aanvraag gedaan van € 4.050.000,-. De

gemeenten hebben op basis van de gegevens van Kenter berekend dat € 2.000.000,- voldoende zou zijn

om de liquiditeit van Kenter op orde te houden en continuiteit van jeugdhulp te borgen.

Wij hebben deze kwestie op 18 mei 2020 geëscaleerd naar de Jeugdautoriteit. De Jeugdautoriteit is

onderdeel van het ministerie van VWS. Het doel van de Jeugdautoriteit is om de continuiteit van cruciale
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen'

Advisering Jeugda utoriteit
De onderzoeksvraag van de Jeugdautoriteit is in afstemming met gemeenten en Kenter tot stand

gekomen. De Jeugdautoriteit heeft achtereenvolgens een onafhankelijke financiële analyse uitgevoerd

op de vraag welke lokale financiële steun passend is om Kenter in staat te stellen aan haar verplichtingen

te blijven voldoen op de korte termijn (tot en met 2021). De Jeugdautoriteit heeft dit bekeken vanuit de

contextvan een duurzame oplossing (doorkijk naar202L en verder). Op 3 juli 2020 is hetconceptadvies

van de Jeugdautoriteit ontvangen. Na bespreking met gemeenten en Kenter op 9 juli jl. heeft de

Jeugdautoriteit het advies definitief gemaakt. De samenvatting van de analyse en het advies is
bijgevoegd.

Uitkomst
De Jeugdautoriteit concludeert op basis van haar analyse dat een gemeentelijke bijdrage van minimaal

€ 1.500.000,- aan lokale steun, uitte betalen in december2020, voldoende zou moeten zijn om ervoor

te zorgen dat Kenter op de korte termijn, tot en met 2021, aan haar verplichtingen kan voldoen' Dit

bedrag is gebaseerd op de huidige inschatting door de Jeugdautoriteit en kent nog onzekerheden op een

aantal aspecten, waaronder een inkoopprocedure die de komende maanden loopt.

De Jeugdautoriteit adviseert de liquiditeitspositie van Kenter maandelijks te volgen.
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Verder concludeert de Jeugdautoriteit dat - om tot een duurzame oplossing en een financieel gezonde
organisatie te komen - meer nodig is dan een eenmalige steunbijdrage. Zij adviseert de gemeenten en
Kenter om vanuit zorginhoudelijk en financieel perspectief gezamenlijk vervolgstappen te zetten. In
aanvulling op een maandelijks overleg over de liquíditeitsprognose is het van belang een breder overleg
te voeren gericht op de langere termijn. In dit overleg zijn in ieder geval de toekomstige aanbestedingen
door de gemeenten en de bedrijfsvoering van Kenter onderwerp van gesprek.

Vervolg
Naar aanleiding van de bespreking op 9 juli 2o2o vindt vóór 1 septembe r 2o2o een nieuw overleg plaats
tussen gemeenten en Kenter. Daarnaast zijn de gezamenlijke gemeenten van plan na het zomerreces
een regionale raadsinformatiebijeenkomst te organiseren waarin de Jeugdautoriteit een presentatie geeft
van de analyse en het daaruit voortvloeiende advies. Hiermee rekening houdende wordt een voorstel op
basis van het advies van de Jeugdautoriteit in het najaar voor besluitvorming voorgelegd aan degemeenteraad.

Met vriendelijke

S.C.T. De van Zuidewijn - Rive
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Stichting Kenter Jeugdhulp
Gemeenten Haarlem, Velsen, Heemskerk en
Haarlemmermeer
ozJ
vws

memo Samenvatting financiële analyse Kenter Jeugdhulp

Aanleiding
Stichting Kenter Jeugdhulp (hierna: Kenter) heeft aangegeven financiële
problemen te ondervinden die een risico vormen voor de continuiteit van de
geboden jeugdzorg. Zonder een additionele financiële bijdrage van gemeenten
verwacht Kenter deze niet het hoofd te kunnen bieden. Het betreft de gemeenten
in de regio's Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland. De gemeenten hebben
aangegeven een eenmalig bedrag ter beschikking te willen stellen. Het is eerder
niet gelukt om tot overeenstemming te komen over de hoogte van dit bedrag.
Daarom is de vraag gerezen wat naar onafhankelijk oordeel de omvang van dit
bedrag zou moeten zijn. Zowel vanuit Kenter als vanuit gemeenten is hiertoe een
financiële analyse door de Jeugdautoriteit gewenst, waarbij de volgende vraag
centraal staat: Onderzoek welke lokale financiële steun passend is om Kenter in
staat te stellen om aan zijn verplichtingen te blijven voldoen op de korte termijn
(t/m 2021)1. Bekijk dit vanuit de context van een duurzame oplossing (2021 en
verder).

Werkwijze
De financiële analyse kende een korte doorlooptijd, grotendeels uitgevoerd in juni
2020, resulterend in de volgende bevindingen. De situatie ten tijde van de lokale
steunaanvraag en de bijbehorende liquiditeitsprognose (d.d.7 mei 2020) vormen
het uitgangspunt voor de analyse. Door zowel gemeenten als Kenter is

documentatie overlegd die gebruikt is voor de door de Jeugdautoriteit uitgevoerde
financiële analyse.

Belangrijkste bevindingen
- Korte termijn: Op basis van de liquiditeitsprognose van 7 mei 2020 is de

Jeugdautoriteit van mening dat een gemeentelijke bijdrage van een
bedrag van minimaal€ 1.500.000 aan lokale steunbijdrage, uit te betalen
in december 2020, voldoende zou moeten zijn om ervoor te zorgen dat
Kenter op de korte termijn, tot en met 2021, aan zijn verplichtingen kan
voldoen. Dit is een minimumbedrag, waarbij door zaken die nu nog
onzeker zijn een hoger bedrag benodigd kan zijn. Dit betreft dan met
name de onzekere uitkomsten van de open house aanbesteding, de nog
onzekere financiële gevolgen van Corona en de onzekere opbrengst van de
verkoop van het pand aan de Duitslandlaan. Met het oog hierop adviseert

1 In eerste aanleg was de korte termijn beperkt tot 2020. Aangezien dit wel een erg korte
termijn betreft, heeft de Jeugdautoriteit de periode verlengd tot en met 2021.
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de Jeugdautoriteit dat Kenter en gemeenten maandelijks in een open en
constructief (ambtelijk) overleg de laatste liquiditeitsprognose met elkaar
te delen en te bespreken en zo goed vinger aan de pols te houden. In
aanvulling daarop adviseert de Jeugdautoriteit Kenter en gemeenten om in
september 2020 in gezamenlijkheid te bezien wat de uitkomsten van de
open house aanbesteding voor de liquiditeitspositie betekenen. Dit kan
dan als basis en toets¡ng dienen voor de te betalen lokale steunbijdrage,
welke door de Jeugdautoriteit geadviseerd wordt uit te betalen in
december 2020.
Duurzame oplossing: Om te komen tot een duurzame oplossing en een
financieel gezonde organisatie is meer nodig dan een eenmalige
steunbijdrage. De Jeugdautoriteit adviseert gemeenten en Kenter om
vanuit zorginhoudelijk en financieel perspectief gezamenlijk
vervolgstappen te gaan zetten. In aanvulling op een maandelijks overleg
over de liquiditeitsprognose is het van belang om een breder overleg te
voeren gericht op de langere termijn. In dit overleg zijn in ieder geval de
toekomstige aanbestedingen door de gemeenten en de bedrijfsvoering van
Kenter (verhouding inkomsten en uitgaven en indirecte en directe
productieve uren) onderwerp van gesprek.

Zowel voor de korte termijn als bij het proces om te komen tot een duurzame
oplossing kan de Jeugdautoriteit desgewenst een rol spelen, bijvoorbeeld als
onafhankelijk procesbegeleider of ter monitoring van de gemaakte afspraken.
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