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Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de 

commissie Samenleving.  

Behoort bij collegebesluit Voortgang Levvel5 (2021/368617) in BenW-

vergadering (06-07 2021) en in commissievergadering (02-09 2021).  

Bijlagen geen 

U bent eerder op de hoogte gebracht over de problemen bij de gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieder Levvel5. Samen met de accounthoudende gemeente Amsterdam en de 

betrokken jeugdhulpregio’s is gewerkt aan een reddingscenario. De raad/commissie Samenleving 

wordt geïnformeerd over de uitwerking van dit reddingscenario en de financiële consequenties 

voor de gemeente Haarlem. 

  

1. Stand van zaken financiering Levvel5 

Eind juni 2021 heeft het college u geïnformeerd over de voortgang van het dossier Levvel5. In dit 

collegebesluit werd u geïnformeerd over het voornemen van het college om deel te nemen aan 

scenario Hera, waarbij de gemeente Haarlem bijdraagt aan een regionale financiering om de zorg 

voor cliënten van Levvel5 te kunnen garanderen. Dit scenario, Hera genaamd, zou de gemeente 

Haarlem maximaal € 400.000 kosten, waarbij deze kosten lager zouden kunnen uitvallen als de 

gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland ook bijdragen. 

 

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u, zoals toegezegd door het college, over de stand van 

zaken aangaande de kostenverdeling als gevolg van het bovengenoemde collegebesluit.  

 

Naast Haarlem heeft in de regio Zuid-Kennemerland ook Zandvoort cliënten bij Levvel 5, waar de 

gemeenten Heemstede en Bloemendaal dit niet hebben. Aan deze gemeenten is een voorstel 

gedaan voor een regionale bijdrage, waarbij die gemeenten een beperkte bijdrage leveren aan de 

vaste kosten die de instandhouding van Levvel5 voor de regio Zuid-Kennemerland met zich 

meebrengt.  

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210368617-01-Collegebesluit-Voortgang-Levvel5.pdf
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Door het vakantiereces waren de wethouders in Bloemendaal en Heemstede afwezig en  hebben 

wij tot op heden nog geen bestuurlijke reactie en/of akkoord van deze gemeenten ontvangen. We 

verwachten eind september 2021 een reactie of de colleges van Bloemendaal en Heemstede 

instemmen met dit voorstel. 

 

2. Vervolg 

Eind volgende maand, september 2021, zult u een nieuwe raadsinformatiebrief ontvangen met 

daarin een update van de regionale verdeling van de kosten in Zuid-Kennemerland aangaande de 

financiering van scenario Hera.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 


