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Stand van zaken Kenter en tarieven ambulant
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Geachte raadsleden,

Wij informeerden u op 3 december 2019 over de stand van zaken bij Kenter
Jeugdhulp. ln dit collegebericht vindt u hier een update over. Daarnaast informeren
wij u over de ontwikkelingen rond de tarieven voor enkele producten binnen de
ambulante jeugdhulp.

Kenter Jeugdhulp
Wij hebben zorgen over de bedrijfsvoering van Kenter Jeugdhulp (28-06-2019,2409-2019 en 03-12-2019). Gevolg hiervan is dat wij ons ook zorgen maken over de
continuileit van hulp aan onze jeugdigen.
Verbeterplan Kenter
Begin december 2019 leverde Kenter een tweede versie van het verbeterplan aan.
Door een extern onderzoeker is dit plan beoordeeld. Er ligt een analyse en plan van
aanpak ligt waarin de knelpunten en consequenties per regio inzichtelijk zijn.
Het verbeterplan en het advies van de extern onderzoeker werden op I januari 2019
besproken in het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein (Haarlemmermeer,
lJmond en Zuid-Kennemerland). Maandag 13 januari 2019 sprak de stuurgroep
hierover met Kenter.
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Zorgen over de toekomstbestendigheid van Kenter
Zoals aangegeven door de externe onderzoeker ligt er een analyse en plan van
aanpak. Toch maken wij ons zorgen over de toekomstbestendigheid van Kenter. De
maatregelen die de organisatie door moet voeren, vragen om zakelijke en
daadkrachtige aansturing. Bijvoorbeeld waar het gaat om het verbeteren van de
productiviteit van medewerkers, of bezuinigingen op overhead. Daarnaast blijkt uit
de liquiditeitsprognose dat de financiële situatie van Kenter precair is. Dat maakt dat

wij zorgen hebben over toekomstbestendigheid van Kenter. ln de afgelopen periode
zijn er door Stichting Kenter Jeugdhulp stappen ondernomen met als resultaat een
verminderde overhead en toename van de productieve uren.

lnzet op continuiteit van hulp
De gemeenten hebben Kenter de opdracht gegeven om alternatieve scenario's uit te
werken, gericht op een optimale dienstverlening en zorgcontinuiïeit. Het is van
belang dat wij voldoende zicht houden op de uitwerking van de mogelijke scenario's
en periodiek de gemaakte afspraken monitoren. De eerste prioriteit is om continuiteit
te bieden aan jeugdigen die hulp ontvangen bij Kenter. Voor de lJmond samen zijn
dat op dit moment 545 jeugdigen (waarvan 126 uit Bevenruijk). Wij onderzoeken
welke maartregelen nodig zijn om het uitgangspunt van zorgcontinuiTeit voor onze
jeugdigen te waarborgen. Wij informeren u wanneer de exacte maatregelen die
nodig zijn bekend zijn.
Samen met betrokken partijen werken wij daarnaast verschillende scenario's voor de
lange termijn uit. Ook hierbij zetten wij op de eerste plaats in op continulïeit van
jeugdhulp voor onze inwoners.

Aanpassing tarieven aantal producten ambulante jeugdhulp
Wij informeerden u met het opstellen van de begroting 2O2O dat er een aantal
producten voor ambulante jeugdhulp zijn waarvoor de huidige tarieven niet reëel zijn.
Dat geldt voor een aantal aanbieders die aantoonbaar niet aan de
productiviteitsnorm kunnen voldoen, waaronder Kenter Jeugdhulp. Een uitgangspunt
van de inkoop was om reële tarieven te betalen aan aanbieders.
Momenteel zijn wij met alle partijen in gesprek om voor deze producten en
aanbieders een reële wijze te bepalen om de geleverde zorg te betalen. Wijzijn
voornemens om aanbieders op basis van deze nieuwe tarieven ook te compenseren
voor de al geleverde hulp (in 2018,2019 en begin 2020} Wij veruvachten dat wij op
korte termijn zicht hebben op de aanpassing die nodig is en de daarmee gepaard
gaande financiële effecten. De lasten over de jaren 2018 en 2019 zullen wij dekken
ten laste van de bestemmingsreserve decentralisaties (3D), te effecturen in de
voorjaarsnota 2020. De structurele verhoging van deze tarieven vanaf het jaar 2020
worden opgenomen in de voorjaarsnota 202Q, eventueel met dekking uit de
bestemmingsreserve decentralisaties (3D) voor het jaar 2020.
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