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Overname Lijn5 door Spirit

Geachte raadsleden,
Lijn5 valt onder stichting de Opbouw. Deze stichting besloot in 2019 dat zij Lijn5 wil
laten overnemen in verband met financiële problemen. Hierover informeerden wij u
eerder door middel van verschillende collegeberichten op 03-09-2019, 03-12-2019
en 14-01-2020. Vanaf 1 juli 2020 is de overname van Lijn5 door Spirit effectief. Dat
betekent dat er continuïteit van hulp is voor onze inwoners.
Wat doet Lijn5?
Lijn5 is één van de jeugdhulporganisaties waarmee Beverwijk een contract heeft.
Lijn5 biedt hulp aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun
omgeving. De specialisatie van Lijn5 is de behandeling van jongeren met ernstige
gedragsproblemen. Die behandeling wordt zo thuis mogelijk (ambulant) geboden.
Wanneer dat nodig is kunnen jeugdigen (tijdelijk) wonen in locaties van Lijn5. In de
IJmond en Zuid-Kennemerland zijn verschillende locaties. Bijvoorbeeld een
residentieel behandelcentrum in Driehuis, een kamertrainingscentrum in Velsen
Noord en gezinshuizen in Velserbroek. Op deze locaties verblijven jeugdigen uit de
regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland, maar ook uit andere jeugdhulpregio’s.
Nieuwe stichting Levvel5
Voor de regio’s Alkmaar, Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland,
Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond geldt dat Lijn5 door Spirit wordt
overgenomen. Zij zullen de hulp continueren onder de nieuwe stichting Levvel5.
Hierdoor is de continuïteit van hulp aan de Beverwijkse jeugdigen en gezinnen
gegarandeerd.

Toestemming overname en toekennen voorschot
In de overeenkomsten die wij met aanbieders hebben gesloten staat dat gemeenten
toestemming moeten geven voor het overnemen van de overeenkomst door een
andere aanbieder. Wij hebben besloten toestemming te geven voor de overname
van de overeenkomst met Lijn5 door Levvel5.
Het ontvlechten van Lijn5 uit de Opbouw is een intensieve operatie. Ook
administratief moet veel gebeuren om de overname rond te maken. Facturatie van
geleverde jeugdhulp vindt achteraf plaats. De verwachting is dat dit de eerste
maanden nog niet direct mogelijk is. Waarschijnlijk zullen de eerste betalingen voor
de hulp die Levvel5 in juli levert in oktober binnen komen. In deze maanden moet
Levvel5 wel direct verschillende investeringen doen. Om te voorkomen dat hierdoor
een liquiditeitsprobleem ontstaat, verlenen wij voor de maanden juli, augustus en
september 2020 een voorschot voor de te leveren jeugdhulp. De nieuwe stichting
heeft tijd nodig om deze overgangsperiode in financieel opzicht in te lopen. Wij
hebben daarom met Levvel 5 afgesproken dat het voorschot in augustus 2021
volledig afgebouwd is. De liquiditeitsprognose en achterliggende businesscase laten
zien dat dat mogelijk is.
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