
 
 

  
 

 

 

 

Motie vreemd “Ook Raden van Toezicht dienen zich te verantwoorden” 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021 

 

Constaterende 

• Dat een jeugdhulpaanbieder in Noord-Holland, te weten Levvel5, in ernstige 

financiële problemen is geraakt; 

• Dat deze problemen zich concentreren op de vestiging Driehuis, waar cruciale zorg 

geboden wordt aan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking; 

• Dat daardoor de zorgcontinuïteit voor deze kwetsbare groep op een onaanvaardbare 

manier in de waagschaal is gesteld; 

• Dat deze financiële problemen in een veel te laat stadium gemeld zijn aan de 

betrokken gemeentes inclusief de account-houdende gemeente Amsterdam; 

• Dat dat onder meer ook leidt tot een niet te vermijden extra bijdrage vanuit de 

gemeente Haarlem van circa 400.000 euro; 

 

Overwegende 

• Dat Raden van Toezicht onder meer tot taak hebben alert te zijn op de financiële 

gezondheid en continuïteit van de instelling; 

• Dat er bij de samenstelling van Raden van Toezicht vanuit gegaan moet kunnen 

worden dat de leden professioneel en op hun taak berekend zijn; 

• Dat het in deze casus voor de gemeenteraad van Haarlem volstrekt onduidelijk is 

welke rol de Raad van Toezicht gespeeld heeft; 

• Dat het wenselijk is van de RvT te vernemen waarom betrokken gemeenten, inclusief 

de accounthouder Amsterdam, overvallen zijn door het signaal over de financiële 

problemen; 

 

Roept het College op 

• Om zich, direct met de andere betrokken gemeenten dan wel indirect via de account- 

houdende gemeente (in casu Amsterdam) een beeld te vormen van het functioneren 

van de Raad van Toezicht (bij Levvel Board of Directors genoemd) in deze crisis; 

• Om, direct met de andere gemeenten dan wel indirect via de account-houdende 

gemeente (in casu Amsterdam), de Raad van Toezicht (bij Levvel Board of Directors 

genoemd) uit te nodigen een schriftelijke verklaring af te geven over de gerezen 

financiële problematiek inclusief een reflectie op hun eigen optreden in deze; 

• De gemeenteraad hierover te informeren; 

 

En gaat over tot de orde van de dag 
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