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Onderwerp: Beantwoording raadsvragen ex. artikel 38 vragen VVD inzake Kenter en de continuïteit 
van de jeugdhulp in Haarlem

Geachte heer van Kessel

Op 29 juni jongstleden heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake Kenter Jeugdhulp.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt.

1. Bent u bekend met het artikel "ingreep bij jeugdhulp" uit het Haarlems Dagblad van zaterdag 
29 juni 2019?

Antwoord:
Ja, Daar is het college bekend mee.

2. Klopt de conclusie dat zonder ingrijpen van de gemeente Haarlem en andere gemeenten 
Kenter Jeugdhulp zal failleren ? Indien ja, op welk moment zal dat zijn ?

Antwoord:
Dit is onderwerp van het verbeterplan van Kenter jeugdhulp. In nauwe afstemming met 
Kenter Jeugdhulp en de overige gemeenten zet het college zich in voor de continuïteit van 
zorg voor de jeugdigen en gezinnen. Kenter heeft eind mei 2019 te kennen gegeven dat de 
liquiditeit, ofwel de mate waarin Kenter Jeugdhulp direct aan haar betalingsverplichtingen 
kan voldoen, onder druk staat.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: JOS/2019/545394
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

1/7



3. In uw collegebrief geeft u aan Kenter Jeugdhulp gevraagd te hebben een verbeterplan aan te 
leveren uiterlijk 1 september. Laat de liquiditeit van Kenter Jeugdhulp toe dat er tot dat 
moment gewacht wordt?

Antwoord:
Ja, de gemeenten Haarlem, Amsterdam en Haarlemmermeer hebben nog voorschotten open 
staan bij Kenter Jeugdhulp. Vooruitlopend op de uitkomsten van het verbeterplan van Kenter 
Jeugdhulp zal het college afspraken maken met de bestuurder van Kenter Jeugdhulp over de 
wijze en periode van terugbetalen. De gemeente Haarlem trekt hierbij op met de gemeenten 
Amsterdam en Haarlemmermeer. Randvoorwaarden zijn in ieder geval dat het financieel 
risico voor de gemeenten wordt beperkt en dat er een afspraak wordt gemaakt die voor 
Kenter Jeugdhulp financieel uitvoerbaar is.

4. Wat is de aard en om vang van de financiële problematiek voor deze instelling?

Antwoord:
Duidelijk is dat Kenter Jeugdhulp verlies heeft geleden over 2017 en in 2018. Onderdeel van 
het verbeterplan is het in beeld krijgen van de oorzaken en de eventuele risico's die dat met 
zich meebrengt voor de continuïteit van de hulpverlening.

5. Wat zijn de potentiële financiële gevolgen voor de gemeente Haarlem en de andere 
gemeenten?

Antwoord:
De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Amsterdam hebben nog voorschotten open 
staan met een totale omvang van zo'n € 3,3 miljoen. Het heeft nu prioriteit om gezamenlijk 
met de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer afspraken te maken over de wijze van 
terugbetalen en het beperken van de gemeentelijke risico's. Het college heeft er vertrouwen 
in dat zij tot een goede afspraak kan komen met Kenter Jeugdhulp over de wijze waarop.
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6. Waarom wordt overwogen een voorschot van €1,8 miljoen terug te vragen?

Antwoord:
Per 2018 zijn alle aanbieders over gegaan van bevoorschotting vooraf naar betaling van 
feitelijk geleverde diensten achteraf. Om te voorkomen dat zorgaanbieders gedurende deze 
transitieperiode financieel in de knel zouden komen, was het noodzakelijk om de 
bevoorschotting tijdelijk te continueren in de eerste vier maanden van 2018. Het betalen van 
een voorschot was daarmee een tijdelijke maatregel.

7. Mag uit het terugvragen van het voorschot geconcludeerd worden dat Kenter Jeugdhulp 
minder diensten gaat verlenen?

Antwoord:
Nee, het terugbetalen van het voorschot betreft 2018 en heeft geen relatie met een 
eventuele afbouw van de dienstverlening bij Kenter Jeugdhulp voor 2019 en verder.

8. In hoeverre komt de jeugdhulpverlening in Haarlem en andere gemeenten in het gedrang? 

Antwoord:
Dit is onderwerp van het verbeterplan van Kenter jeugdhulp.
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9. En is er een alternatief in kaart gebracht voor de eventualiteit dat Kenter Jeuadhulp zou 

stoppen met het aanbieden van diensten?

Antwoord:
Het college heeft vertrouwen in de dienstverlening van Kenter Jeugdhulp. Onderdeel van het 
verbeterplan is dat Kenter inzicht geeft in de mogelijke toekomstscenario's. Er is dan ook 
vooralsnog niet met andere partijen gesproken over het eventueel overnemen van diensten 
van Kenter Jeugdhulp. Het college sluit niet uit dat dit gesprek een later stadium alsnog 

gevoerd zal worden.

10. Kunt u de continuïteit van deze jeugdhulp in Haarlem garanderen?

Antwoord:
Het is de gemeentelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passend en toereikend 
aanbod aan jeugdhulp voor haar inwoners. Het borgen van deze hulp heeft dan ook 
prioriteit. Het college trekt hierbij nauw op met Kenter Jeugdhulp in deze opgave.

11. Welke vervolgstappen gaat dit college nemen?

Antwoord:
Het college is van mening dat er duidelijkheid dient te komen op de volgende drie 

onderwerpen:

a) Zicht krijgen op de risico's voor de continuïteit van Kenter Jeugdhulp.
b) Organiseren van samenwerking met alle betrokken gemeenten om zicht te krijgen op 

het totaal van de bedrijfsvoering van Kenter Jeugdhulp.
c) Verkennen van mogelijke toekomstscenario's voor Kenter Jeugdhulp.

In samenwerking met de andere gemeenten heeft het college besloten om een extern 
projectleider aan te stellen die de samenwerking met alle betrokken gemeenten organiseert 
en erop toeziet dat deze onderwerpen door Kenter Jeugdhulp goed worden meegenomen in 
het verbeterplan. De gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal, Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk en Haarlemmermeer trekken hierbij gezamenlijk op.
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12. Hoe heeft de gemeente Haarlem het functioneren van het bestuur van Kenter Jeugdhulp 

gecontroleerd en beoordeeld?

Antwoord:
Het is de taak van de raad van toezicht van Kenter Jeugdhulp om het functioneren van de 

bestuurder te beoordelen en te controleren.

13. Heeft het vertrek van de bestuurder van Kenter Jeugdhulp naar uw weten te maken met de 
ontstane situatie, of heeft u signalen hierover ontvangen?

Antwoord:
Het vertrek van de huidig bestuurder van Kenter Jeugdhulp is omwille van persoonlijke 
redenen, aldus het persbericht van Kenter Jeugdhulp.

14. Heeft u vertrouwen dat het waarnemend en komend bestuur de problemen van Kenter 

Jeugdhulp adequaat kan oplossen?

Antwoord:
Het college gaat ervan uit dat de raad van toezicht van Kenter Jeugdhulp een adequate 
kandidaat voor de functie van bestuurder heeft benoemd.

15. Wanneer ontving de gemeente Haarlem de eerste signalen van deze situatie bij Kenter 

Jeugdhulp? Welke waren dit?

Antwoord:
Sinds de decentralisatie per 2015 signaleren de gemeenten - in wisselend patroon - 
problemen rondom de bedrijfsvoering en administratieve processen. De eerste signalen dat 
Kenter Jeugdhulp koerst op een fors verlies in 2018 dateren van medio april 2019. Eind mei 
is zijn er ambtelijk signalen ontvangen dat de liquiditeit onder druk staat. Dit was aanleiding 

om op te schalen en in gesprek te treden.
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16. Had het college eerder op de hoogte kunnen zijn van deze problemen?

Antwoord:
Nee, De signalen hebben aanleiding gegeven om direct op te schalen en in gesprek te treden 
met de bestuurder van Kenter Jeugdhulp en de raad van toezicht. Op basis van dit gesprek is 
er in het regionaal bestuurlijk overleg van wethouders besloten om Kenter te verzoeken een 
verbeterplan aan te leveren, een extern projectleider aan te stellen die toeziet op dit proces 
en de raden te informeren over het beoogde proces. Kenter Jeugdhulp heeft haar 

medewerking toegezegd.

17. Wat zijn de grootste risico's die het college ziet 

Antwoord:
Dit is onderwerp van het verbeterplan van Kenter Jeugdhulp.

18. Wat zijn de overige risico's die het college nog ziet?

Antwoord:
Dit is onderwerp van het verbeterplan van Kenter Jeugdhulp.

19. Hoe gaat het college deze risico's managen?

Antwoord:
Het is primair de taak van Kenter Jeugdhulp om een verbeterplan aan te leveren. Voor de 
gemeentelijke rol verwijst het college graag naar het antwoord op vraag 11.
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20. Welke taakverdeling heeft het college hierbij afaesproken?

Antwoord:
De samenwerkende gemeenten stellen een stuurgroep aan van wethouders uit de regio's 

Zuid- Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, die toeziet op:
a) De koersbepaling van het adviestraject
b) De voortgang
c) De bestuurlijke afstemming

Namens de regio Zuid-Kennemerland neemt de heer Botter deel aan de stuurgroep 
Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om de bestuurlijke stuurgroep te 
adviseren over het verbeterplan en de te volgen koers. Het is de verantwoordelijkheid van 

Kenter Jeugdhulp om een verbeterplan aan te leveren.

Afsluiting
We zullen u gedurende dit proces op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Hoogachtend

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
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