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Aanleiding
Stichting De Opbouw heeft het college geïnformeerd dat zij in verband met financiële problemen zoekt
naar een organisatie die de jeugdhulporganisatie Lijn5 van haar kan overnemen.
Het college zet zich in de eerste plaats in voor continuïteit van hulp. Wij zullen er in het komende traject,
samen met de andere gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland, op sturen dat deze jeugdigen
zo weinig mogelijk merken van een mogelijke overname. Lijn5 heeft bevestigd dat er op korte termijn
geen risico is voor de continuïteit van hulp die zij bieden. Daarnaast wil het college meer inzicht in de
oorzaken van de problemen die bij Lijn5 zijn ontstaan.
Op dit moment maakt 1 jeugdige uit Heemstede gebruik van het aanbod van Lijn5. Het gaat in deze
situatie niet om verblijf op een locatie van Lijn5.
Wat doet Lijn5?
Lijn5 is één van de jeugdhulporganisaties waarmee Heemstede een overeenkomst heeft. Lijn5 biedt
hulp aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking en hun omgeving. De specialisatie van Lijn5
is de behandeling van jeugdigen 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. Daarnaast zijn er enkele kinderen uit onze regio’s die verblijven op een
locatie van Lijn 5 in een andere jeugdhulpregio, bijvoorbeeld in Amsterdam of Noord-Holland-Noord.
In totaal biedt Lijn5 jeugdhulp in opdracht van 90 gemeenten.
De gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland hebben per 1 januari 2018 gelijke overeenkomsten
afgesloten met Lijn5. Daarin staat dat een overdracht van de overeenkomst alleen mogelijk is na
schriftelijke toestemming van de gemeenten als opdrachtgever.
Huidige ontwikkelingen
Lijn5 valt onder stichting De Opbouw. Deze stichting heeft besloten dat zij Lijn5 wil laten overnemen. Zij
geven aan dat de financiële druk op de jeugdhulp te hoog is. Zij wil zich daarom volledig gaan richten
op ouderenzorg en gehandicaptenzorg.
Lijn5 en stichting De Opbouw benoemen verschillende redenen voor de financiële problemen. Het
college wil hier meer inzicht in hebben, zodat we kunnen faciliteren in het verhelpen en in de toekomst
voorkomen van deze problemen. Lijn 5 geeft aan dat de tarieven die gemeenten in sommige regio’s
betalen voor jeugdhulp een belangrijke factor vormen voor de financiële druk. Dit is in onze regio niet
aan de orde. Wij betalen reële tarieven, zodat we kwalitatief goede jeugdhulp kunnen bieden aan onze
inwoners. Lijn5 heeft bevestigd dat de tarieven die we in de IJmond en Zuid-Kennemerland betalen
reëel zijn.
Stichting De Opbouw is in gesprek met verschillende partijen over mogelijke overname. Ook voor Lijn5
heeft continuïteit van hulp bij een overname de grootste prioriteit. Ingezet wordt op een overname van
de gehele organisatie Lijn5. Wanneer daar geen partij voor is, zal zij mogelijk voor een overname per

regio kiezen. De regio IJmond en Zuid-Kennemerland wordt door Lijn5 gezien als één gezamenlijke
regio.
Vervolg
Het college volgt de ontwikkelingen bij Lijn5 nauw. Wij zetten ons in voor kwalitatief goede jeugdhulp en
de continuïteit van deze hulp. Wij zijn en blijven met Lijn5 in gesprek om dit te realiseren. We willen
meer inzicht in de redenen van overname en de financiële situatie van Lijn5 als geheel en mogelijke
risico’s op de korte en lange termijn. Ook wanneer een overnemende partij wordt gevonden is het
behouden van een stabiele situatie, waarbij de continuïteit van hulp voor onze inwoners geborgd is,
onze prioriteit. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

