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Drs J. Botter, MPA 
Wethouder Jeugd en Onderwijs, Vastgoed, Nieuwe Democratie, 

Bedrijfsvoering en Dienstverlening 

 

 

Onderwerp: Instemming gevraagd over voorwaarden Lokale steun aan Kenter Jeugdhulp 

 

 

 

Geachte heer Dohmen, 

 

Donderdag 23 april jl. is aan u meegedeeld dat de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en 

IJmond aan de gemeenteraden willen voorstellen om aan Kenter Jeugdhulp lokale steun te verlenen.  

 

Aan Kenter Jeugdhulp is gevraagd een inhoudelijke en financiële onderbouwing voor lokale steun in 

te dienen. Deze aanvraag is maandag 11 mei jl. ontvangen. Donderdag 14 mei hebben de betrokken 

wethouders uit de regio Zuid-Kennemerland en IJmond met elkaar gesproken over de aanvraag.  

 

Wij kunnen u het volgende mededelen:  

• Aan de gemeenteraden wordt een voorstel voorgelegd om een bedrag van € 2,0 miljoen aan 

lokale steun aan Kenter Jeugdhulp toe te kennen; 

• U blijft uitvoering geven aan de maatregelen uit uw eigen verbeterplan, de voortgang daarvan 

wordt periodiek gevolgd door de controllers van de gemeenten; 

• In september 2020 wordt gestart met de terugbetaling van de openstaande voorschotten in 

plaats van juli 2020. Dit geldt voor de voorschotten van de gemeente Haarlem en de gemeente 

Haarlemmermeer; 

• Met deze lokale steun worden de discussies en verschillen van inzicht tussen de gemeenten in de 

regio Zuid-Kennemerland en IJmond en Kenter Jeugdhulp over de financiële problemen bij 

Kenter Jeugdhulp definitief beëindigd. Ons doel is om te komen tot een bedrag dat als finale 

kwijting kan gelden. 

 

 

 

 

 

Stichting Kenter Jeugdhulp 

T.a.v. de heer D. Dohmen  
Postbus 581  

2070 AN  SANTPOORT-NOORD 
 

 

didierdohmen@kenterjeugdhulp.nl 

 Ons kenmerk 

  Datum 

Afdeling 

Contact 

Telefoon 

 E-mail 

 

2020/502645 

15 mei 2020 

Jeugd, Onderwijs en Sport 

M. Abercrombie 

023-5113254 

mabercrombie@haarlem.nl 
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Om voor de zomerperiode nog besluitvorming in alle gemeenteraden mogelijk te maken, dienen de 

raadsvoorstellen op dinsdag 19 mei a.s. in alle colleges besproken te worden.  

U wordt daarom verzocht (uiterlijk maandagochtend 10.00 uur) schriftelijk akkoord te gaan met dit 

voorstel; zonder dit akkoord zal het voorstel niet vóór de zomer aan de raad voorgelegd worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de stuurgroep, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jur Botter 

Wethouder Gemeente Haarlem 


