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Stand van zaken Kenter JeugdhulP

-

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben u de afgelopen periode op verschillende momenten geïnformeerd over de situatie bij

Kenter Jeugdhulp. Wij hebben al enige tijd zorgen over de toekomstbestendigheid van Kenter.

Gevolg hiervan is dat wij ons ook zorgen maken over de continuïteit van hulp aan de

Bloemendaalse jeugdigen.

Het is van groot belang dat de hulp aan Bloemendaalse jeugdigen gecontinueerd kan worden (in

2019 ontvingenTT Bloemendaalse kinderen jeugd- en opvoedhulp van Kenter Jeugdhulp). Bij een

faillissement van Kenter Jeugdhulp zijn er geen andere aanbieders gecontracteerd die dit volume

en/of deze specifieke ondersteuning kunnen overnemen.

Inzet op zorgcontinuiteit
In de afgelopen periode hebben de gemeenten actief gezocht naar mogelijkheden om de

continuïteit van zorg voor onze jeugdigen en hun ouders, te kunnen blijven garanderen. De

gemeenten in de regio's Zuid-Kennemerland, Ilmond en Haarlemmermeer hebben, na

afstemming met Kenter Jeugdhulp, medio 2019 besloten om een onafhankelijk onderzoek in te

stellen naar de bedrijfsvoering bij Kenter Jeugdhulp. Er is vanuit de gemeenten een stuurgroep

ingericht om snel met Kenter Jeugdhulp te kunnen schakelen over het onderzoek, de

aanbevelingen en opvolging daarvan. In september 2019 heeft Kenter Jeugdhulp een eerste

verbeterplan gepresenteerd waarin een aantal knelpunten zijn gedefinieerd. De onafhankelijk

onderzoeker heeft zijn analyse opgeleverd. Op basis van deze analyse heeft Kenter Jeugdhulp een

tweede verbeterplan en plan van aanpak opgesteld en in december 2019 voorgelegd.

Uit het verbeterplan en het onderzoek dat door de gemeenten is uitgevoerd kwam ook naar voren

dat Kenter Jeugdhulp niet uitkomt met de tarieven voor een aantal producten zoals die zijn
gecontracteerd door de gemeenten in Zuid-Kennemerland en Ilmond. De gemeenten hebben de

mogelijkheden onderzocht om de tarieven met terugwerkende kracht per l januari 2018 aan te
passen. Het is echter juridisch niet mogelijk gebleken om voor één of enkele aanbieder(s) een

uitzondering te maken en de tarieven binnen de huidige inkoop met terugwerkende kracht te

corrigeren. Voor de resterende contractperiode, tot eind 2021, is daarom op 19 mei 2020 door de

colleges in IJmond en Zuid-Kennemerland besloten om ambulante producten die passen bij het

aanbod van de Jeugd- en opvoedhulpaanbieders apart in te kopen. Dit in het belang van de
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zorgcontinutteit, onder andere bij Kenter Jeugdhulp. U bent hierover geTnformeerd door middel
van collegeb rief 2020007727 .

Kenter Jeugdhulp heeft daarnaast de afgelopen maanden hard gewerkt aan de punten uit het
verbeterplan om de bedrijfsvoering weer op orde te krijgen. Er wordt nauwkeuriger tijd
geschreven, de productiviteit is gestegen en er is en wordt bezuinigd op personele overhead.
Deze maatregelen helpen Kenter Jeugdhulp een gezonde organisatie te worden. Dit zijn
structurele verbeteringen die op korte termijn al enige financiële verlichting geven en op langere
termijn structureel leiden tot een positievere financiële positie van Kenter Jeugdhulp.

Actuele situatie
Desondanks heeft Kenter Jeugdhulp momenteel grote financiële problemen. Omdat de liquiditeit
van Kenter Jeugdhulp in de tweede helft van 2020 negatief dreigt te worden, hebben de
gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond gezocht naar mogelijkheden om de continuiteit van
zorg te kunnen garanderen. Na het inwinnen van extern juridisch advies, is geconcludeerd dat het
bieden van lokale steun aan Kenter Jeugdhulp het meest passend is. Lokale steun is de juridische
mogelijkheid om éénmalig een financiële bijdrage te geven aan een instelling ter voorkoming van
faillissement om zo de zorgcontinuiteit te kunnen garanderen.

Op verzoek van de gemeenten heeft Kenter Jeugdhulp een onderbouwing geschreven voor de
benodigde omvang van de lokale steun. Dit verzoek heeft geleid tot een aanvraag voor lokale
steun ter hoogte van € 4.050.000 voor de regio's Ilmond en Zuid-Kennemerland. We hebben de
aanvraag beoordeeld en aanvullend onderzoek verricht naar de financiële situatie van Kenter
Jeugdhulp. Op basis van dit onderzoek concluderen wij dat lokale steun ter hoogte van €
2.000.000 voldoende is voor Kenter om tot een solide bedrijfsvoering komen en aan haar
verplichtingen blijven voldoen tot en met het einde van het jaar. Kenter Jeugdhulp heeft
aangegeven niet akkoord te gaan met de voorwaarden voor de lokale steun en het bedrag van €
2'000'000 aan lokale steun onder protest te aanvaarden. Wij hebben het proces tot voorbereiding
van een raadsbesluit over lokale steun daarop stopgezet.

Zoals u weet zijn wij al geruime tijd met Kenter Jeugdhulp in gesprek over hun financiële situatie.
Wij hebben besloten om niet verder in discussie met Kenter te gaan over het bedrag dat nodig is
aan lokale steun. Op basis van de financiële gegevens die door Kenter aan ons zijn verstrekt, zijn
wij immers tot een zorgvuldige afweging gekomen om een bedrag te bepalen dat nodig is.

Escalatie naar Jeugdautoriteit
Vanwege de ontstane situatie is opgeschaald naar de Jeugdautoriteit. Het doel van de landelijke
Jeugdautoriteit is om de continuiteit van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering te borgen. De Jeugdautoriteit is in 2019 gelnformeerd over onze zorgen rond
Kenter Jeugdhulp. Zij bleven tot nu toe echter slechts op afstand betrokken. Wij vragen de
Jeugdautoriteit om nu nadrukkelijk een rol te gaan spelen.

Vervolgtraject
onze verantwoordelijkheid en inzet is gericht op de zorgcontinuiteit
kinderen. we zijn en blijven actief betrokken om deze situatie in hu
houden u de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen.

voor de Bloemendaal
n belang op te

Met vriendelijke groet,

burgemeester en w u¿Ëis van

\II N
, burgemeester

-

, secretaris


