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Financieel zwaar weer bij zorgorganisatie Levvel5
Levvel5 is een gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie, werkzaam in Noord-Holland. De organisatie is 
ontstaan door een overname van Lijn5 in Noord-Holland rond mei 2020. Zij bieden passende hulp 
aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en vaak ernstige 
(gedrags)problemen. Op dit moment zijn er geen kinderen of jongeren uit Heemstede in zorg bij 
Levvel5. Vorig jaar zomer heeft Levvel5 van een aantal gemeenten een voorschot gekregen, echter 
niet van Heemstede vanwege het kleine volume. Dit voorschot wordt per gemeente maandelijks 
terugbetaald tot augustus van dit jaar. Levvel5 blijkt in zwaar weer te verkeren. Dat heeft de 
gemeente Amsterdam er toe aangezet de terugvordering voorlopig op te schorten.  De gemeenten in 
de regio Kennemerland zijn zich hierover aan het beraden. Levvel5 onderzoekt mogelijkheden om 
het tij te keren. Verschillende scenario’s zijn bedacht en worden binnenkort doorgerekend. Ambtelijk 
lopen de gesprekken met Levvel5 om zorgcontinuïteit te waarborgen en samen te werken naar een 
passende oplossing.

Beslagvrije voet
Wellicht heeft u het in het nieuws gelezen: ‘Ruim 10.000 ontvangers bijstand de dupe van fout bij 
ruim 200 gemeenten’. Dit heeft te maken met de nieuwe berekening van de beslagvrije voet per 1 
januari 2021. Er wordt gesproken over een fout van gemeenten. Gemeenten berekenen een 
beslagvrije voet op basis van de rekentool. De rekentool is een belangrijk onderdeel van de 
implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Die sinds 1 januari 2021 in werking is 
getreden. Dankzij de oplettendheid van gemeenten is naar voren gekomen dat bij het gebruik van de 
rekentool er een te lage beslagvrije voet is berekend. Dat is gebeurd in gevallen waarbij door een 
inkomensverstrekker de vakantietoeslag jaarlijks, in plaats van maandelijks, wordt doorgegeven aan 
de Polisadministratie. De verschillen in de registratie van de vakantietoeslag in de loonaangifte is 
toegestaan. Alleen wordt dit niet op deze manier meegenomen in de rekentool. Dit probleem doet 
zich voor bij bijstandsgerechtigden in ongeveer tweehonderd gemeenten. Het gaat om ongeveer 
15.000 beslagen. De rekentool is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van 
SZW. Op dit moment wordt door de betrokken partijen en het ministerie van SZW een brede analyse 
uitgevoerd om de impact te bepalen zodat er kan worden gezocht naar een structurele oplossing. 
Deze fout is echter niet opgetreden bij de IASZ en inwoners van Heemstede horen dus niet onder de 
gedupeerden.


