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

Bedrijfsvoering en Dienstverlening 

 

 

Onderwerp: Beantwoording brieven 26 maart, 7 mei en 18 mei jl. 
 

 

 

 

Geachte heer Dohmen, 

 
Wij hebben kennisgenomen van uw brieven van dd. 26 maart, 7mei en 18 mei jl.  
 

Op 15 mei jl. heeft u een brief en mondelinge toelichting van de gemeenten ontvangen waarin 
gemeenten aangeven wat zij bereid zijn als lokale steun voor te stellen aan de raden en onder welke 

voorwaarden. Op 18 mei jl. heeft u hier een schriftelijke reactie op gegeven waarin u aangeeft dat 
Kenter akkoord gaat onder protest. Deze protesten zijn niet in lijn van de vanuit gemeenten 

voorgestelde lokale steun en voorwaarden. Gemeenten zien dit protest als het niet akkoord gaan 

vanuit Kenter Jeugdhulp. Dit betekent dat gemeenten vervolgstappen zullen ondernemen en contact 
leggen met de Jeugd Autoriteit voor nadere ondersteuning. Dit is u tevens mondeling toegelicht door 

wethouder Botter op 18 mei jl. 
 

In uw protest refereert u aan eerder besproken punten. Deze punten brengt u tevens in de brief 26 

maart jl. onder de aandacht. Naar onze mening zijn deze vragen eerder toegelicht in voorgaande 
brieven, gesprekken of middels de stuurgroep. Gemeenten zullen hieronder nogmaals een korte 

toelichting geven op de door u genoemde punten.  
 

Onderbouwing lokale steun. 
Lokale steun moet Kenter helpen om het eigen verbeterplan goed uit te kunnen blijven voeren. Dit is 

van groot belang om de bedrijfsvoering van Kenter weer gezond te maken. Vanuit een gezonde 

bedrijfsvoering kan Kenter dan vanaf 2021 weer Eigen Vermogen opbouwen door te komen tot 
structureel positieve exploitatieresultaten, dat blijkt ook uit de aangeleverde informatie. Lokale 

steun moet voldoende zijn om dat te realiseren maar het mag ook niet meer zijn dan dat want er is 
sprake van publiek geld.  

De grondslag bij het bepalen van het benodigde bedrag aan lokale steun is de eigen 
liquiditeitsprognose van Kenter (die gebaseerd is op hun eigen begroting en exploitatie).  

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 

19 mei 2020 

Jeugd, Onderwijs en Sport 

M. Abercrombie 

023-5113254 

mabercrombie@haarlem.nl 
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Daaruit blijkt dat een bedrag van € 2,0 miljoen voldoende is om de liquiditeit op orde te houden, met 

ruimte om de openstaande vorderingen van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en 
Amsterdam vanaf september 2020 terug te kunnen betalen. 

Wanneer de gemeenten het verzoek van Kenter honoreren betekent dit dat Kenter 2020 met een 
aanzienlijk positief resultaat kan afsluiten. Dat is weliswaar gunstig voor de financiële ratio’s van 

Kenter maar hier is de lokale steun niet voor bedoeld.  

 
IKC 

Alle colleges zijn akkoord met de nieuwe tarieven en productcode voor het IKC. Hierover bent u 
ambtelijk geïnformeerd en uw organisatie heeft de benodigde informatie om over te gaan tot 

facturatie ontvangen.  
 

Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK) 

De gemeenten hebben een duidelijke omschrijving in het aanbestedingsdocument verwoord: 
 

MDCK 
Indien de coördinerende organisatie van het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling 

Kennemerland (MDCK) aan Opdrachtnemer consult en advies vraagt in de vorm van deelname aan 
een casuïstiekbespreking met of over een jeugdige, kan Opdrachtnemer de ingezette Direct en 

Indirect cliëntgebonden tijd factureren. 

Aanvullende eisen Cliëntgebonden consult en advies Jeugd 
De inzet wordt geboden door professionals met een opleidingsniveau van WO+ tot en met Medisch 

specialist. Dit binnen  het domein waarop het vraagstuk/de casus betrekking heeft. Opdrachtnemer 
dient de ureninzet ten behoeve van consult en advies op cliëntniveau aan Opdrachtgever te kunnen 

tonen. 

Aanvullende eisen MDCK 
Opdrachtnemer dient de gefactureerde inzet ten behoeve van casuïstiekbespreking in het MDCK aan 

Opdrachtgever te kunnen verantwoorden door middel van het verslag van de casuïstiekbespreking. 
 

Dit betekent dat de ingezette uren ten behoeve van casuïstiekbespreking kan worden gefactureerd. 
De aanwezigheid op kantoor zonder dat dit cliënt gerelateerd is valt niet onder deze vergoeding. Dit 

is aan iedere aanbieder zelf om dit productief in te vullen en aan eigen werkzaamheden te besteden.  

 
Indexatie 

In het aanbestedingsdocument is expliciet opgenomen op welke wijze de tarieven jaarlijks 
geïndexeerd worden.  Hierin zijn duidelijke voorwaarden en afspraken beschreven waar u middels 

het tekenen van het akkoord mee bent gegaan. Gemeenten hebben als opdrachtgever vooraf 

beschreven dat de indexatie door middel van gewogen gemiddelde van de lonen en prijzen tot stand 
komt. Deze wijze is vooraf vastgelegd en wordt gedurende de looptijd van het contract gevolgd.  
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Opdrachtgever zal de voor het eerste jaar overeengekomen tarieven per 2019 als volgt jaarlijks indexeren 
volgens de methode “Indexeren op basis van de meest recente Consumentenprijsindex en de stijging van de 
cao-index”.  

Ambulante producten 75% 25% Producten (met) verblijf/ dagbehandeling/dagbesteding 50% 50%  

Ten behoeve van bepaling van het te hanteren indexcijfer Cao wordt uitgegaan van:  

• CBS-Index: Cao-lonen  
• Sector: gezondheids- en welzijnszorg  
• Indexcijfer: Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen  
• Ontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar  
• Periode: september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor geïndexeerd wordt.  

Ten behoeve van bepaling van het te hanteren indexcijfer consumentenprijsindex wordt uitgegaan 
van:  

• CBS-Index: Consumentenprijzen  
• Indexcijfer: jaarmutatie consumentenprijsindex  
• Periode: september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor geïndexeerd wordt.  

Op deze wijze wordt recht gedaan aan de daadwerkelijke stijging van de loonkosten, terwijl er tevens 
rekening mee wordt gehouden dat de tarieven niet geheel uit loonkosten bestaan.  

Voor de indexering van de tarieven voor vervoer wordt een separate methodiek gehanteerd. Deze 
tarieven worden geïndexeerd volgens de NEA-index die jaarlijks (rond oktober) wordt gepubliceerd 
door het Sociaal Fonds Taxi.  

Opdrachtgever zal jaarlijks vóór 1 november aan Opdrachtnemer schriftelijk de indexering van de 
tarieven doorgeven. De indexering gaat in op 1 januari van het daaropvolgende jaar.  

 
Niet geregistreerde niet gefactureerde zorg 

Gemeenten houden vast aan de eerder gestelde lijn van het niet betalen van de niet geregistreerde 
niet gefactureerde zorg. In de respectievelijke gemeentelijke Jaarrekeningen 2017 en 2018 hebben 

de door uw eigen accountant gecontroleerde productieverantwoordingen als basis gediend voor de 
eindafrekening over deze jaren. Wij gaan dat niet meer aanpassen. 
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Corona 
Op 4 mei 2020 is er naar uw organisatie een email met in de bijlage een brief uitgegaan hoe wij als 

gemeenten omgaan met de financiële gevolgen van de corona maatregelen voor de door ons 
gecontracteerde aanbieders. De lijn is dat de omzet per maand wordt gegarandeerd tot het 12-

maands gemiddelde van 2019. Dit wordt door alle betrokken gemeenten onderschreven. 

Voor de verdere uitwerking is bij de brief een bijlage gevoegd van de gemeenten Haarlem en 
Zandvoort. Vanuit de andere gemeenten ontvangt u spoedig nadere (aanvullende) informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de stuurgroep 

Jur Botter 
Wethouder gemeente Haarlem 

 


