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Datalek 

Naar aanleiding van het geconstateerde datalek op 29 september 2020 heeft Kenter de dag erna melding 

gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Kenter Jeugdhulp heeft zelf onderzoek verricht, en laten 

verrichten door extern deskundigen. De uitkomsten daarvan zijn gedeeld met AP en ook met gemeenten. De 

AP heeft kennis genomen van het onderzoek en de genomen maatregelen. De toezichthouder ziet geen 

aanleiding voor verder onderzoek en sluit het dossier. Er wordt Kenter geen boete opgelegd. 
Kenter heeft de aanbevelingen voor verbetering ter harte genomen en maatregelen ter voorkoming van 

herhaling ingesteld. 

Het aantal datalekken en andere incidenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy neemt toe. 

De meeste zorgverleners zijn weliswaar zelf de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens, 

maar omdat veel werk in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd, ligt er ook een verantwoordelijkheid 

bij de gemeenten. Zowel de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) als de AVG (Algemene verordening 

gegevensbescherming) verplichten gemeenten om toereikende maatregelen te treffen.  Dat is voor de 

gemeenten Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad aanleiding om een kleine steekproef te 

doen om een beeld te krijgen van de stand van zaken op het gebied van privacybescherming en 

informatiebeveiliging in het sociaal domein, in het bijzonder bij aanbieders van de ingekochte Jeugdhulp. U 

wordt nader geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. 

 

Toezicht 

Begin maart 2021 zijn er drie nieuwe leden benoemd in de Raad van Toezicht van Kenter.  Twee van hen 

maken deel uit van de auditcommissie Financiën & ICT waar 2 vacatures ontstonden als gevolg van het 

vertrek van 2 leden na het datalek. Daarnaast is er een lid tot de RvT toegetreden met kennis en ervaring van 

het openbaar bestuur. Met deze versterking verwacht Kenter haar toezicht weer volwaardig te kunnen 

uitvoeren. 
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Financiële ontwikkeling 

Door de gemeenten binnen de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond is in december 2020 steun toegekend 

aan Kenter. De hoogte van deze steun is bepaald na onderzoek door de Jeugdautoriteit (JA) naar de minimale 

omvang van een vorm van steun om de jeugdzorg continuïteit te kunnen bieden. Door de verschillende 

gemeenteraden is het voorgenomen besluit tot steun positief gesteund. Dit steunbedrag heeft tot effect 

gehad dat Kenter de zorg kon blijven leveren en is gestart met de terugstorting aan de gemeenten. Voor 

Haarlem gaat het om €1,8 miljoen euro dat medio juli in zijn geheel zal zijn terugbetaald. De maandelijkse 

terugstortingen lopen volgens schema: inmiddels zijn er 6 maandbetalingen gedaan conform afspraak. 

Op dit moment kan worden vastgesteld dat de exploitatie 2020 is positief afgesloten; bij de vaststelling van 

de Jaarrekening 2020 zal duidelijk worden met exact welk positief bedrag.  

 

Kenter is het kalenderjaar 2021 gestart met een begroting met een beoogd positief resultaat. De realisatie 

van dit resultaat zal sterk afhangen van de effecten van corona en de productiviteit van de zorgmedewerkers 

bij Kenter Jeugdhulp. Als gemeenten houden we zorg over de financiële situatie en bewaken we de liquiditeit 

van Kenter. De begroting over 2021 laat zien dat Kenter nog steeds kwetsbaar is.  

Begin februari is door de stuurgroep besloten om -gelet op de huidige situatie- de begeleiding door de 

Jeugdautoriteit voort te zetten.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 


