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Bijlagen geen 

Met deze brief informeert het college  u over de stand van zaken van Jeugdhulpaanbieders Parlan, Kenter 

Jeugdhulp en Lijn5. 

 

Parlan (Jeugdzorg Plus voorziening Transferium) 

Op 15 oktober 2019 hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de situatie die is ontstaan rondom de 

Jeugdzorg Plus voorziening Transferium, van Parlan. Vanaf eind 2018 zijn de gemeenten van de regio’s 

Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland, IJmond en Zuid-Kennemerland, samen met het Ministerie 

van VWS en de Jeugdautoriteit, in gesprek met Parlan over de zorgcontinuïteit voor jongeren in zorg bij 

Parlan.  

Besluit VWS en de Jeugdautoriteit 

Het ministerie van VWS en de Jeugdautoriteit hebben laten weten dat ook zij een bijdrage doen aan het 

totale pakket maatregelen waarmee de continuïteit van zorg kan worden geborgd. Binnenkort vindt een 

bestuurlijk overleg plaats tussen VWS, Parlan en gemeenten om afspraken over de voorwaarden te 

bekrachtigen.  

Wanneer dat gesprek heeft plaatsgevonden zullen wij u opnieuw informeren. 

 

Kenter Jeugdhulp 

Per brief d.d. 28 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over de zorgen rondom de bedrijfsvoering en daarmee de 

zorgcontinuïteit bij Kenter Jeugdhulp. Op 24 september jl. hebben wij u geïnformeerd over de stappen die de 

komende periode gezet worden om de oorzaken en oplossingen scherp te krijgen.  

Verbeterplan Kenter Jeugdhulp en bevindingen extern onderzoeker 

Op 1 november heeft Kenter Jeugdhulp haar verbeterplan toegezonden aan de regio’s Zuid-Kennemerland, 

IJmond en Haarlemmermeer. Het verbeterplan laat een beeld zien van de ontstane interne- en externe 

problemen en benoemt een reeks van interne- en externe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Kenter 

Jeugdhulp weer een financieel gezonde organisatie wordt. De richting en uitwerking van het verbeterplan zijn 

in lijn met de eerdere aangedragen knelpunten (zie brief 24 september jl.).  

Het verbeterplan vraagt echter op onderdelen om meer duiding en specificatie. Dit blijkt ook uit de analyse 
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van de door de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer aangestelde extern onderzoeker. 

Vervolg 

Kenter Jeugdhulp heeft de opdracht gekregen om het verbeterplan op onderdelen nader te specificeren en 

per stakeholder duidelijkheid te geven over de aard en omvang van de knelpunten en een afdoende 

oplossingsrichting. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenten. Het aangevulde plan levert 

Kenter Jeugdhulp aan in december 2019.  

De regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer zullen vervolgens bepalen welke maatregelen 

volgens hen genomen kunnen of moeten worden om in de eerste plaats de continuïteit van hulp voor onze 

inwoners te waarborgen. 

Rol jeugdautoriteit 

Wij hebben onze zorgen rondom de bedrijfsvoering en daarmee de zorgcontinuïteit bij Kenter Jeugdhulp 

geuit bij de landelijke jeugdautoriteit. Het doel van de landelijke jeugdautoriteit is om de continuïteit van 

essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. Wij hebben hen verzocht om kennis 

te nemen van de situatie bij Kenter Jeugdhulp en met ons in gesprek te gaan om de situatie nader toe te 

kunnen lichten. 

 

Lijn5 

Lijn5 valt onder stichting de Opbouw. Wij informeerden u eerder dat de Opbouw zoekt naar een organisatie 

die Lijn5 kan overnemen. Prioriteiten bij een overname zijn voor de Opbouw continuïteit van hulp voor alle 

jeugdigen en behoud van werkgelegenheid.  

Een overname per regio 

Wij onderhouden nauw contact met de Opbouw en Lijn5 over het overnametraject. Zoals wij u eerder lieten 

weten, blijven wij hierbij inzetten op kwalitatief goede jeugdhulp en continuïteit van die hulp. Om dit te 

bereiken, hebben wij aan de Opbouw verschillende inhoudelijke uitgangspunten meegegeven. Wij vinden het 

belangrijk dat de Opbouw dit meeneemt in hun gesprekken met partijen die geïnteresseerd zijn in de 

overname. Deze uitgangspunten sluiten aan bij het vastgestelde beleid in IJmond en Zuid-Kennemerland. Een 

voorbeeld van de uitgangspunten is dat wij met een nieuwe partij aan innovatieve manieren willen werken 

om meer kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te helpen. Het liefst thuis, maar anders binnen de 

regio. De verblijfslocatie van Lijn5 in Driehuis biedt daarvoor kansen. Ook vinden wij het van belang dat het 

aanbod en de expertise van Lijn5 in onze regio’s blijft bestaan. Verder zijn er contractueel een aantal 

voorwaarden; zo zal een partij moeten voldoen aan alle kwaliteitsvoorwaarden binnen onze 

jeugdhulpcontracten.  

 

De Opbouw heeft in eerste instantie ingezet op een overname van Lijn5 als geheel. Uiteindelijk bleek uit 

overleg tussen alle regio’s die bij Lijn5 betrokken zijn dat hier (op basis van de inhoudelijke wens voor 

lokale/regionale verankering) onvoldoende draagvlak voor is.  Daarom is de Opbouw nu in gesprek met 

diverse partijen over een overname per regio.  

Zij zien de regio IJmond en Zuid-Kennemerland daarbij als één gezamenlijke regio. De Opbouw heeft ons 

laten weten dat er voor onze regio’s interesse is vanuit verschillende partijen voor een overname.  

Vervolgtraject 
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De Opbouw verwacht voor eind 2019 te komen met een voorkeurspartij per regio. Daarna volgen  stappen 

om de overname daadwerkelijk te effectueren. Zodra een voorkeurspartij voor onze regio bekend is, treden 

wij ook direct met hen in overleg om op onze uitgangspunten te sturen. 

 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 

 

 


