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In een collegebericht d.d. 25 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over de zorgen rondom de 
bedrijfsvoering en daarmee de zorgcontinuïteit bij Kenter Jeugdhulp. Daarna hebben wij u in een 
collegebericht van 24 september jl. geïnformeerd over de stappen die gezet worden om de oorzaken 
en oplossingen scherp te krijgen. In deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken. 

Verbeterplan Kenter Jeugdhulp en bevindingen extern onderzoeker
Op 1 november heeft Kenter Jeugdhulp haar verbeterplan toegezonden aan de regio’s Zuid-
Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. Het verbeterplan laat een beeld zien van de ontstane 
interne- en externe problemen en benoemt een reeks van interne- en externe maatregelen die ervoor 
moet zorgen dat Kenter Jeugdhulp weer een financieel gezonde organisatie wordt.

De richting en uitwerking van het verbeterplan zijn in lijn met de eerdere aangedragen knelpunten (zie 
brief 24 september jl.). Het verbeterplan vraagt echter op onderdelen om meer duiding en specificatie. 
Dit blijkt ook uit de analyse van de door de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer 
aangestelde extern onderzoeker.

Vervolg
Kenter Jeugdhulp heeft de opdracht gekregen om het verbeterplan op onderdelen nader te 
specificeren en per stakeholder duidelijkheid te geven over de aard en omvang van de knelpunten en 
een afdoende oplossingsrichting. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenten. Het 
aangevulde plan levert Kenter Jeugdhulp aan in december 2019.

De gemeenten in de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer zullen vervolgens 
bepalen welke maatregelen volgens hen genomen kunnen en/of moeten worden om in de eerste 
plaats de continuïteit van hulp voor onze inwoners te waarborgen. 

Rol jeugdautoriteit
Wij hebben, gezamenlijk met de andere gemeenten in de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en 
Haarlemmermeer onze zorgen rondom de bedrijfsvoering en daarmee de zorgcontinuïteit bij Kenter 
Jeugdhulp geuit bij de landelijke jeugdautoriteit. Het doel van de landelijke jeugdautoriteit is om de 
continuïteit van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. Wij hebben 
hen verzocht om kennis te nemen van de situatie bij Kenter Jeugdhulp en met ons in gesprek te gaan 
om de situatie nader toe te kunnen lichten. 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


