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uw kenmerk/uw brief van behandeld door verzonden 
 R.P. Dubbeld  

onderwerp 
Toezeggingen rvs. Kenter commissievergadering 8-9 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In de raadscommissievergadering van 8 september 2020 is naar aanleiding van de 
behandeling van het raadsvoorstel Lokale steun Kenter Jeugdhulp door wethouder 
Niele toegezegd schriftelijk terug te komen:   
 
1. Op het aantal Beverwijkse kinderen dat op dit moment wordt geholpen door 
Kenter Jeugdhulp. 
2. Met een toelichting over de wegingsfactor “omzet van de gemeente”  
 
1. Aantal jeugdigen in hulp bij Kenter Jeugdhulp 
In een brief aan de gemeenteraad d.d. 20 mei 2020 (UIT-20-49537 / Z-20-69) staat 
dat op dat moment van schrijven 123 Beverwijkse jeugdigen hulp ontvangen bij 
Kenter Jeugdhulp. Op peildatum 9 september 2020 ontvingen 108 Beverwijkse 
jeugdigen hulp bij Kenter Jeugdhulp. 
 
2. Toelichting wegingsfactor “omzet van de gemeente” 
Door de gemeenten is onderzocht welke verdeelsleutel het meeste recht doet aan 
enerzijds het aandeel van een gemeente in de omzet bij Kenter Jeugdhulp, en 
anderzijds de omvang van de doelgroep. Voor het aandeel in de omzet is gekeken 
naar de omzet per gemeente in de voorgaande twee jaren (2018 en 2019). Voor het 
aandeel van de doelgroep is gekeken naar het totaal aantal jeugdigen in een 
gemeente in 2018 en 2019. Beide factoren – omzet en doelgroep – wegen voor 50% 
mee.   
 
Stel dat de gerealiseerde omzet van een gemeente bij Kenter Jeugdhulp in 2018 en 
2019 10% was van het totaal van de regio (IJmond en Zuid-Kennemerland), en de 
omvang van het aantal jeugdigen in die gemeente 15% is van het totaal van de 
regio, dan is het aandeel in de verdeelsleutel 12,5%.    
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Voor de gekozen variant geldt dat een of enkele dure cliënten uit het verleden de 
verdeelsleutel niet onnodig beïnvloedt. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
namens hen, 
teammanager Sociaal beleid, 
 
 
 
M. Verhagen 
 
Bijlage(n): geen 
 
 
 


