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Onderwerp: Situatie Athena

Geachte mevrouw Kukenheim, beste Simone,
Ik waardeer de inzet én de financiële verantwoordelijkheid die Amsterdam in de zaak Athena neemt
hogelijk en ik begrijp het streven naar zekerheid en onderlinge steun. Dit is echter niet afhankelijk
van een LOI, maar van een uitgesproken vertrouwen van partijen in dit traject. Zoals ambtelijk reeds
aangekondigd, deel ik -vooruitlopend op de behandeling van de zaak Athena in mijn College
aanstaande dinsdag 6 juli 2021- de opmerkingen en zorgen die ik heb rond deze zaak.
Zoals ik in het Bestuurlijk Overleg van 14 juni jl. al even aanstipte kan ik mij niet vinden in de
doorbelasting van de kosten voor achterstallig onderhoud van dossiervorming, zowel voor cliënten
als personeel. Het lag voor de hand om als accounthoudende én overnemende partij deze zaken, die
betrekking hebben op de bedrijfsvoering, op orde te hebben en niet door te belasten aan de
gemeenten als onderdeel van de doorstart. Ik ben daarom voornemens om vanuit de gemeente
Haarlem niet bij te dragen aan dit onderdeel van het reddingsplan.
Een ander punt betreft de doorlopende kosten van met name de jeugdzorg+zorgaanbieder de
Koppeling. Er is nog te veel financiële onduidelijkheid rondom deze zorgaanbieder en er ligt geen
voorstel met condities. Ik sluit mij daarom aan bij het verzoek van de gemeente Haarlemmermeer
om dit gericht door te laten lichten en ik verwacht een passend voorstel vanuit de accounthoudende
gemeente hoe om te gaan met deze financiële situatie. Vooralsnog zegt Haarlem daarom geen
financiële bijdrage toe.
Het proces rondom de vaststelling van de collegevoorstellen verloopt helaas rommelig door de hoge
tijdsdruk. De stukken worden laat toegestuurd, kennen veel aanpassingen en er zitten onderwerpen
bij die niet bestuurlijk zijn overlegd. Zo vernam ik via mijn ambtenaren dat ook de stemverdeling
onderdeel is van het collegevoorstel.
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De Letter of Intent krijgt zo met het groeiend aantal aanvullingen, waaronder de stemverhouding,
meer en meer trekken van een overeenkomst. De overeenkomst die we nastreven zal na de zomer
tot stand komen. Laten we ons tot die tijd, conform het karakter van de Letter of Intent, beperken
tot een aantal werkbare afspraken en uitspreken naar elkaar dat we deze onderschrijven én naleven.
Samengevat wil het zeggen dat wij als gemeente Haarlem de Raad zullen voorstellen om maximaal
een bedrag van €394.918 beschikbaar te stellen. Komende dinsdag zullen wij dit in het College
bespreken, maar het is afhankelijk van goedkeuring van de Raad of dit bedrag ook daadwerkelijk
beschikbaar zal worden gesteld. Tenslotte wil het College van de gemeente Haarlem nog meegeven
dat wij het jammer vinden dat bij de berekening geen rekening gehouden is met gemeenten die nu
geen cliënten bij de betreffende instelling hebben, maar wellicht in de toekomst daarvan gebruik
zullen maken. Vanuit solidariteitsoverwegingen hadden wij dit redelijk en billijk gevonden.

Met vriendelijke groet,

Jur Botter

c.c. naar de portefeuillehouders Jeugd van de betrokken regiogemeenten Zaanstreek-Waterland,
IJmond, Zuid-Kennemerland, Amsterdam en Amstelland, Haarlemmermeer, Noord- Kennemerland
en West-Friesland.
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