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Stand van zaken Kenter

Geachte leden van de raad,
Wij hebben u de afgelopen periode op verschillende momenten geïnformeerd over
de situatie bij Kenter Jeugdhulp. Wij hebben al enige tijd zorgen over de
toekomstbestendigheid van Kenter. Gevolg hiervan is dat wij ons ook zorgen maken
over de continuïteit van hulp aan de Beverwijkse jeugdigen.
Kenter stelde een verbeterplan op
In december 2019 leverde Kenter een verbeterplan aan. In dit verbeterplan worden
diverse oorzaken benoemd voor de financiële problematiek. Oorzaken van de
problematiek zijn onder andere de hoge kosten van een slecht functionerend ICT
systeem, facturatieproblemen, gebrekkige tijdsregistratie, het niet uitkomen met een
deel van de tarieven door een hoog percentage indirecte tijd, een stijging in
personeelskosten en hoge administratieve lasten. In het verbeterplan geeft Kenter
aan welke maatregelen zij nemen om hier verbetering in aan te brengen.
Op een deel van de problematiek hebben wij als gemeente invloed. Zoals hierboven
genoemd komt Kenter niet uit met een deel van de tarieven doordat zij voor een
beperkt aantal producten meer indirect cliëntgebonden uren hebben dan waar in het
tarief rekening mee is gehouden. Dit geldt voor meer aanbieders van jeugd- en
opvoedhulp. Wij waren voornemens om de tarieven binnen de huidige inkoop met
terugwerkende kracht te corrigeren. Dat blijkt juridisch gezien echter niet mogelijk.
Om wel reële tarieven te kunnen bieden zullen wij deze producten tijdelijk naast de
bestaande aanbesteding los inkopen. Op deze manier corrigeren wij de tarieven op
een zo kort mogelijke termijn. Hierover informeren wij u verder in de
raadsinformatiebrief over de contracten Jeugdhulp en Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (19 mei 2020).
Daarmee is de exploitatie van Kenter nog niet duurzaam bestendig. De afgelopen
periode hebben we gezien dat Kenter Jeugdhulp stappen heeft gemaakt in de
benodigde maatregelen. De overhead is verminderd en de medewerkers van Kenter
Jeugdhulp registreren de hulp die zij leveren beter. Er ontstond steeds meer zicht op

de financiële problemen en de eerste financiële effecten van de verbetermaatregelen
zijn zichtbaar. Tegelijkertijd veranderen liquiditeitsprognoses nog substantieel en
regelmatig. Waar er in de eerste prognoses vanuit werd gegaan dat al in april-mei
2020 liquiditeitsproblemen zouden ontstaan, lijkt dat op basis van de laatste stukken
in november 2020 het geval te zijn.
Voorbereiding raadsvoorstel lokale steun aan Kenter
Het belang van Kenter Jeugdhulp voor onze regio is groot. Op dit moment
ontvangen 123 Beverwijkse jeugdigen hulp bij Kenter. Ook voor de andere
gemeenten in de regio levert Kenter veel jeugdhulp. Gezien de omvang van Kenter
en gezien haar specialisme, is het voor een andere aanbieder niet mogelijk deze
hulp over te nemen.
Omdat de liquiditeit van Kenter nog niet op orde is, hebben wij gezocht naar
mogelijkheden om de continuïteit van hulp voor onze inwoners te garanderen.
Uitgangspunt daarbij is ook voor de toekomst een voldoende dekkend aanbod te
behouden. Wij trekken hierin nauw samen op met de andere gemeenten in de
IJmond en Zuid-Kennemerland.
Wij hebben ons juridisch laten adviseren over de mogelijkheden die er zijn om
Kenter Jeugdhulp te ondersteunen. Dit blijkt mogelijk door middel van het bieden van
zogenaamde ‘lokale steun’. Dit is een eenmalige financiële injectie. De grondslag
voor lokale steun is dat het een eenmalige bijdrage is om ervoor te zorgen dat de
organisatie niet in liquiditeitsproblemen komt. Met als randvoorwaarde dat Kenter
hiermee tot een gezonde bedrijfsvoering komt, waarmee de continuïteit van hulp
voor onze inwoners zeker is. Aan Kenter hebben wij op 23 april 2020 gevraagd te
onderbouwen welk bedrag aan lokale steun noodzakelijk is. Het uitgangspunt was
om hierover nog voor de zomer besluitvorming aan de raden voor te leggen. Een
voorstel hiertoe werkten wij uit in een raadsvoorstel om ter besluitvorming aan u voor
te leggen.
Aanvraag en reactie van Kenter
Van Kenter ontvingen wij op 11 mei 2020 een aanvraag voor een bedrag aan lokale
steun van € 4.050.000. Dit betreft een bedrag voor de regio’s IJmond en ZuidKennemerland en zou voor Beverwijk neerkomen op ongeveer € 429.000,--. Door de
controllers is nauwkeurig gekeken naar de aanvraag. Lokale steun moet Kenter
helpen om het verbeterplan goed uit te kunnen voeren. Dit is van groot belang om de
bedrijfsvoering van Kenter weer gezond te maken. Uit de gegevens van Kenter blijkt
echter dat het aangevraagde bedrag hiervoor te hoog is. Met een bedrag van
€ 2.000.000 aan lokale steun kan Kenter tot een solide bedrijfsvoering komen en aan
haar verplichtingen blijven voldoen.
Wij hebben dit de afgelopen week mondeling aan Kenter Jeugdhulp toegelicht. Op
15 mei 2020 deelden wij per brief mede dat de gemeenten in de IJmond en in ZuidKennemerland voornemens waren om in de colleges een raadsvoorstel voor te
leggen over het toekennen van lokale steun voor een bedrag van € 2.000.000. Als
voorwaarde voor het voorleggen van dit besluit aan uw raad, hebben wij Kenter
gevraagd te bevestigen dat zij met dit bedrag uitvoering kunnen blijven geven aan
het verbeterplan. Ook is aangegeven dat – onder voorbehoud van besluitvorming in
de gemeenteraden – wij hiermee de discussie over benodigde financiële middelen
met Kenter Jeugdhulp willen afsluiten.
Kenter Jeugdhulp heeft zoals verzocht op 18 mei 2020 per brief gereageerd op dit
voorstel. Zij geven aan niet akkoord te kunnen gaan met deze voorwaarden en het
bedrag aan lokale steun alleen onder protest te kunnen aanvaarden. Het gesprek
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over extra benodigde financiële middelen willen zij met dit bedrag aan lokale steun
niet afsluiten.
Escalatie naar Jeugdautoriteit
Wij zijn al sinds ruim een jaar met Kenter Jeugdhulp in gesprek over hun financiële
situatie. Wij gaan niet opnieuw in discussie met Kenter over het bedrag dat nodig is
aan lokale steun. Op basis van hun eigen financiële gegevens zijn wij immers tot een
zorgvuldige afweging gekomen om een bedrag te bepalen dat nodig is.
Daarom hebben wij de problematiek op 18 mei 2020 direct verder opgeschaald naar
de Jeugdautoriteit. Het doel van de landelijke Jeugdautoriteit is om de continuïteit
van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. Wij
hebben hen al in 2019 geïnformeerd over onze zorgen rond Kenter Jeugdhulp. Zij
bleven tot nu toe slechts op afstand betrokken. Wij vragen de Jeugdautoriteit om nu
nadrukkelijk een rol te gaan spelen.
Ten slotte
Wij betreuren de ontstane situatie zeer. Onze inzet is om ervoor te zorgen dat de
jeugdigen de hulp kunnen blijven ontvangen die zij nodig hebben. Om hier zo snel
mogelijk duidelijkheid over te bieden, was ons streven nog in juni besluitvorming aan
u voor te leggen over het verlenen van eenmalige lokale steun. Nu Kenter aangeeft
ook met een bedrag van € 2.000.000 nog in gesprek te willen over verdere financiële
steun, is dat niet mogelijk. Het uitgangspunt is dit na het zomerreces alsnog te doen.
Wij houden u de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hoogachtend,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit

Bijlage(n): geen
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