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Lijn5
Wij hebben u eerder geïnformeerd dat Stichting de Opbouw, waar Lijn5 onder valt, zoekt naar een 
organisatie die Lijn5 kan overnemen (Bb19.0084). Prioriteiten bij een overname zijn voor de Opbouw 
continuïteit van hulp voor alle jeugdigen en behoud van werkgelegenheid. 

Een overname per regio
Wij hebben nauw contact met de Opbouw en Lijn5 in het overname traject. Zoals eerder aangegeven 
blijven wij hierbij inzetten op kwalitatief goede jeugdhulp en continuïteit van die hulp. Om dit te bereiken 
hebben wij aan de Opbouw verschillende inhoudelijke uitgangspunten gecommuniceerd. Wij vinden het 
belangrijk dat de Opbouw dit meeneemt in hun gesprekken met partijen die geïnteresseerd zijn in de 
overname. Deze uitgangspunten sluiten aan bij het vastgestelde beleid in de gemeenten in de regio’s 
IJmond en Zuid-Kennemerland. Bijvoorbeeld dat we met een nieuwe partij aan innovatieve manieren 
willen werken om meer kinderen ‘zo thuis mogelijk’, in de regio te kunnen helpen. De verblijfslocatie van 
Lijn5 in Driehuis biedt daarvoor kansen. Ook vinden wij het van belang dat het aanbod en de expertise 
van Lijn5 in onze regio’s blijft bestaan. Verder zijn er contractueel een aantal voorwaarden, zo zal een 
partij moeten voldoen aan alle kwaliteitsvoorwaarden in onze jeugdhulp contracten. 

De Opbouw heeft in eerste instantie ingezet op een overname van Lijn5 als geheel. Uiteindelijk bleek 
uit overleg tussen de regio’s die bij Lijn5 betrokken zijn dat hier (op basis van de inhoudelijke wens voor 
lokale/regionale verankering) onvoldoende draagvlak voor is. Daarom is de Opbouw nu in gesprek met 
diverse partijen over een overname per regio. Zij zien de regio IJmond en Zuid-Kennemerland daarbij 
als één gezamenlijke regio. De Opbouw heeft ons laten weten dat er voor onze regio’s interesse is 
vanuit verschillende partijen voor een overname.. 

Vervolgtraject
De Opbouw verwacht voor eind 2019 te komen met een voorkeurspartij per regio. Daarna volgen 
stappen om de overname daadwerkelijk te effectueren. Zodra een voorkeurspartij voor onze regio 
bekend is, zullen wij ook direct met hen in overleg treden om op onze uitgangspunten te sturen.

Parlan
Wij hebben u eerder geïnformeerd over de situatie die is ontstaan rondom de Jeugdzorg Plus 
voorziening Transferium van Parlan. Vanaf eind 2018 zijn de gemeenten van de regio’s Alkmaar, West-
Friesland, Kop van Noord-Holland, IJmond en Zuid-Kennemerland, samen met het Ministerie van VWS 
en de Jeugdautoriteit, in gesprek met Parlan over de zorgcontinuïteit voor jongeren in zorg bij Parlan. 
 
Besluit VWS en de Jeugdautoriteit
Het ministerie van VWS en de Jeugdautoriteit hebben laten weten dat ook zij een bijdrage doen aan het 
totale pakket maatregelen waarmee de continuïteit van zorg kan worden geborgd. Binnenkort vindt een 
bestuurlijk overleg plaats tussen VWS, Parlan en gemeenten om afspraken over de voorwaarden te 
bekrachtigen. Wanneer dat gesprek heeft plaatsgevonden zullen wij u opnieuw informeren.


