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Stand van zaken overname Lijn 5
Geachte raadsleden,
Wij informeerden u eerder dat de Opbouw zoekt naar een organisatie die Lijn5 kan
overnemen (03-09-2019). Aan het einde van 2019 meldden wij u dat de Opbouw op
korte termijn zou komen met een voorkeurspartij per regio (03-12-2019).
Ondertussen is de voorkeurspartij voor lJmond en Zuid-Kennemerland bekend.
Voorgenomen overname door Spirit
Er is een voorlopige overeenkomst gesloten tussen Spirit en de Opbouw. Spirit is
voornemens Lijn5 over te nemen voor de regio's Amsterdam, Kennemerland
(lJmond en Zuid-Kennemerland) en Noord-Holland-Noord. Spirit is op dit moment
nog een kleine aanbieder voor onze regio, maar wij hebben al wel een contract met
hen. Dat betekent ook dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die wij stellen aan
jeugdhulpaanbieders.

Continui\eit van hulp
Wanneer de overname bekrachtigd wordt, is de continuiteit van hulp gegarandeerd
voor jeugdigen en gezinnen die ondersteuning ontvangen bij Lijns. Spirit neemt het
personeel van LijnS dan over waardoor gezinnen die hulp ontvangen zo weinig
mogelijk van de overname merken.
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Uitgangspunten van lJmond en Zuid-Kennemerland
Wij zijn met Spirit in overleg gegaan om aan te geven welke inhoudelijke
uitgangspunten wij belangrijk vinden. Deze uitgangspunten komen voort uit het
vastgestelde beleid in lJmond en Zuid-Kennemerland. Een voorbeeld van de
uitgangspunten is dat wij met een nieuwe partij aan innovatieve manieren willen
werken om meer kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te helpen. Het
liefst thuis, maar anders binnen de regio.

De verblijfslocatie van LijnS in Driehuis biedt daarvoor kansen.
Spirit onderschrijft onze uitgangspunten. W'rj blijven met hen in overleg om dit verder
uit te diepen en hier invulling aan te geven.
Veruolgproces
De overname van LijnS door Spirit is nog niet definitief. De Nederlandse
Zorgautoriteit kijkt bijvoorbeeld nog naar de overname. Zonder verdere bezwaren
wordt de overname per 1 april2020 daadwerkelijk bekrachtigd.
ln de periode tot 1 april moeten verschillende zaken geregeld worden. Bijvoorbeeld
het omzetten van onze overeenkomst met LijnS naar Spirit. Dit pakken w'rj de
komende periode samen met alle betrokken partijen op.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bevenruijk,
de bu
de

drs. M.E. Smit
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