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Vorig jaar (2020) hebben de Jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond aan Kenter Jeugdhulp financiële
ondersteuning geboden teneinde de continuïteit van deze belangrijke jeugdhulpspeler te kunnen garanderen.
Er is een traject ingegaan, samen met de Jeugdautoriteit, om de financiële voortgang van Kenter strikt te
bewaken. Zo werd onder meer de liquiditeit (de prognose voor een periode van 2 jaar) regelmatig besproken
met de betrokken controllers van gemeenten en Kenter. Ook werden de vereiste veranderingen in een
Verbeterplan neergelegd dat regelmatig werd besproken met de ambtenaren én de bestuurders/
portefeuillehouders in de Stuurgroep.
De financiële steun die de gezamenlijke gemeenten in december 2020 aan Kenter hebben verleend is door
Kenter ontvangen en daarna zijn, conform afspraken, de openstaande voorschotten aan gemeente Haarlem
terugbetaald (in totaal € 1,8 miljoen). Die openstaande vordering is daarmee dus afgewikkeld. De financiële
situatie van Kenter mag dan verbeterd zijn, gemeente Haarlem blijft deze met andere gemeenten
nauwlettend volgen via het versterkte overleg met controllers, ambtenaren en Stuurgroep. In de laatste
Stuurgroep is de Jeugdautoriteit gevraagd haar bijdrage in deze te blijven continueren.
Naar aanleiding van het Verbeterplan heeft Kenter een forse kostenreductie doorgevoerd, onrendabele zorg
afgestoten, de productiviteit per medewerkers sterk verhoogd en is er overgegaan naar een nieuw
elektronisch cliëntendossier per maart 2021. Daarnaast is het berichtenverkeer verbeterd (3.0), is een
vastgoedpand afgestoten en kijkt Kenter actief naar samenwerkingspartners.
Binnenkort zal de wethouder een werkbezoek afleggen bij Kenter Jeugdhulp en daarbij onder andere in
gesprek gaan met de nieuw samengestelde Raad van Toezicht.
De huidige financiële situatie is nog verre van optimaal, maar wel verbeterd. In samenspraak met de
Jeugdautoriteit is gebleken dat er geen acute noodzaak is tot verdere steun op financieel gebied en dat
verdere verbetering van de financiële situatie via de reguliere bedrijfsvoering mogelijk is.
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Gemeente Haarlem heeft inmiddels meer gegevens opgevraagd (onder meer de begroting 2022) zodat
duidelijk wordt of Kenter -financieel gezien- mee kan in de reguliere cyclus budgetplafonds van de gemeente
Haarlem met haar jeugdzorgaanbieders. Overigens is gedurende het kalenderjaar 2021 door Kenter
regelmatig gerapporteerd over haar financiële situatie in aanwezigheid van de Jeugdautoriteit en de
gemeenten.
Mede om die reden blijft het college extra alert op het functioneren van Kenter, die voor Haarlem gelet op de
zorg die zij biedt en haar omvang, een systeemspeler is.
Ook voor Kenter heeft het bijzondere afgelopen jaar geleid tot meer en intensievere zorgvragen. Ook Corona
heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Om die reden is deze zomer door de gemeente Haarlem bij
herhaling het aanbod van extra middelen gedaan om ontstane wachtlijsten te kunnen wegwerken. Daar is
door Kenter op dat moment geen gebruik van gemaakt. Het college wil Kenter alsnog in de gelegenheid
stellen een beroep op dergelijke middelen te doen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,
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