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Bijlage(n) : 1) bijlage 1, MEMO situatie Schakenbosch 2022 - 2023 

1. Inleiding

Regelmatig hebben wij u geïnformeerd over de financiële problemen bij JeugdhulpPlus (JHP) 

aanbieders iHUB en Schakenbosch. Deze agendapost  richt zich alleen op aanbieder 

Schakenbosch. Eind 2021 bracht de Jeugdautoriteit (JA) een advies uit over Schakenbosch en 

plaatste de aanbieder in trede 4 van het draaiboek ‘Continuïteit Jeugdhulp’. Dit betekent dat 

Schakenbosch onder regie van de accounthoudende regio (Den Haag) moet werken aan een 

herstel- en continuïteitsplan. Als onderdeel hiervan is aan Schakenbosch een liquiditeitssteun 

verstrekt ter waarde van € 1,275 miljoen. De aandeelhouders van Schakenbosch hebben recent

het verzoek gedaan om een deel van deze liquiditeitssteun om te zetten in een 

continuïteitsbijdrage ter waarde van € 1 miljoen. In deze agendapost wordt u gevraagd om een 

besluit te nemen met betrekking tot het omzetten van de liquiditeitssteun tot continuïteitssteun.

Daarnaast wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van het AEF-onderzoek naar de 

toekomst van JHP in ons landsdeel.

2. Gevraagd besluit 
1. In te stemmen met de omzetting van een deel van de liquiditeitssteun in continuïteitssteun ter
waarde van € 1 miljoen.
2. Het aandeel van de GRJR (€ 320.000) op te nemen als extra last  in de jaarrekening. 

Dit besluit is geen hamerstuk. 

3. Toelichting 

Voorgeschiedenis liquiditeitssteun Schakenbosch

Begin dit jaar is in het Bovenregionaal Bestuurlijk Overleg (Hugo van der Wal 

vertegenwoordigde Rijnmond hierin) een besluit genomen om de continuïteit van zorg bij 

Schakenbosch te kunnen borgen. Het besluit betreft: “commitment op een voorwaardelijke 

financiële gemeentelijke bijdrage aan het continuïteitsplan Schakenbosch”. Schakenbosch heeft

daarop vanuit de gemeente Den Haag, als accounthouder van Schakenbosch, liquiditeitssteun 

in de vorm van een renteloze lening ontvangen ter waarde van € 1,275 miljoen. Hierbij is al 

voorwaarde gesteld dat deze omgezet wordt in een continuïteitssteun zodra er een 

continuïteitsplan met een sluitende business case ligt. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en

is er nog geen sprake van een sluitende business case met het betrekking tot het 

continuïteitsplan. 
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Geadviseerd besluit

De omzetting naar een continuïteitssteun is nodig om het vermogen van Schakenbosch te 

versterken. Er is sprake van een magere solvabiliteit, de omzetting zorgt voor een versteviging 

hiervan. Ook de aandeelhouders bieden Schakenbosch financiële steun in de vorm van giften 

en niet in de vorm van leningen. Voor 2023 heeft Schakenbosch een sluitende begroting, deze 

is echter wel een korte termijn-begroting. Deze is deels gebaseerd op incidentele ontwikkelingen

en betreft zeker geen continuïteitsplan voor de komende jaren.

Aan het AB wordt geadviseerd om in te stemmen met het voorgestelde besluit, zodat voor het 

komende jaar Schakenbosch financiële zekerheid heeft en de continuïteit van zorg, waarvoor 

gemeenten verantwoordelijk zijn, geborgd blijft. Wij adviseren dit advies, ondanks dat 

Schakenbosch op dit moment niet aan de voorwaarden voldoet voor de omzetting. De 

staatssecretaris verwacht van alle regio’s/gemeenten in het landsdeel rust bieden in de eerste 

helft 2023 in het kader van de borging voor cruciale jeugdhulp.

Huidig voorstel in verhouding tot het afgegeven bestuurlijk commitment

Zoals aangegeven is er bestuurlijk commitment uitgesproken op een voorwaardelijke financiële 

gemeentelijke bijdrage aan het continuïteitsplan Schakenbosch, op basis van het basecase 

scenario van € 4,3 miljoen tot en met 2025. De afgegeven liquiditeitssteun van € 1,275 miljoen 

maakt onderdeel uit van dit basecase scenario. 

De aandeelhouders van Schakenbosch vragen om de omzetting van liquiditeitssteun naar een 

continuïteitsbijdrage van € 1 miljoen voor de jaren 2022 en 2023. Dit past binnen de 

bandbreedte van het basecase scenario. In het bestuurlijk overleg is als voorwaarde 

meegegeven dat voor een omzetting sprake moet zijn van een sluitende businesscase voor een

vastgesteld continuïteitsplan. Op dit moment is er geen vastgesteld continuïteitsplan met een 

sluitende businesscase. Toch spreken we de intentie uit om mee te werken aan deze omzetting.

De te verlenen continuïteitsbijdrage van € 1 miljoen is daarom ter overbrugging van 2023 

bedoeld. Wij doen dit om de solvabiliteit te versterken, waardoor er sprake is van een sluitende 

begroting 2023. 

Transformatie vanaf 2023 

Dat er transformatie plaatsvindt binnen de JHP is duidelijk, waar deze transformatie naar 

toegaat en in welk tijdspad is onzeker. We verwachten hierop dan ook nog een financiële 

bijdrage. Het continuïteitsplan moet hier uitsluitsel over geven. Hierin zijn we afhankelijk van het 

AEF-onderzoek, de inrichting en organisatie van alternatieve zorg voor de doelgroep en de 

planvorming voor de organisatie van JHP in het landsdeel en landelijk. 

Stand van zaken AEF-onderzoek

Zowel gemeenten en aanbieders tasten in het duister wat betreft de ontwikkelingen rondom JHP

en in welk tempo deze ontwikkelingen plaatsvinden. Het ministerie heeft een kamerbrief 

geschreven, met daarin de ambities ‘geen kind meer gesloten in 2030’ en ‘alle aanbieders JHP 

moeten in 2025 deze zorg in kleinschaligheid aanbieden’. Dit heeft ervoor gezorgd dat de 

bovenregionale visie JHP geactualiseerd moet worden. Hiervoor hebben de regio’s het bureau 

AEF ingeschakeld. De resultaten van dit onderzoek hebben wij inmiddels ontvangen en worden 

vertaald in een geactualiseerde visie. De besluitvorming op deze geactualiseerde visie wordt in 
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het eerste kwartaal 2023 verwacht. Dit betekent dat beide aanbieders niet kunnen verder met 

hun herstel- en continuïteitsplannen.

Het ministerie heeft recent een landelijke routekaart opgeleverd over de afbouw van 

jeugdhulpplus. Onderdeel hiervan is dat uiterlijk op 1 februari 2023 (en daarna periodiek) 

bestaande bovenregionale plannen voor af- en ombouw van gesloten jeugdhulp moeten zijn 

herijkt. Tegelijk met dit landelijke traject wordt een eigen routekaart voor het landsdeel 

opgesteld. Hier krijgt bijvoorbeeld het onderzoek van AEF een plaats in. AEF onderzoekt waar 

jongeren uit de doelgroep zijn gebleven die niet meer naar jeugdhulpplus worden verwezen. 

Ontvangen deze jongeren elders zorg en zo ja is deze passend? Deze informatie wordt gebruikt

bij het opstellen van een herstel-/continuïteitsplan voor zowel iHUB als Schakenbosch. 

4. Consequenties

Consequenties voor inkoop/bekostigingsmodellen GRJR en MVS:
Het omzetten van de liquiditeitssteun in een continuïteitsbijdrage heeft geen consequenties voor
een van beide inkoopmodellen. 
Bij het uitwerken van een continuïteitsplan worden inkoopadviseurs betrokken. MVS blijft 
medeverantwoordelijk voor de afspraken met betrekking tot JHP.

Financiële consequenties:

Het aandeel van de GRJR volgens de verdeelsleutel is € 320.000. Hiervoor wordt een nieuwe 

post aangemaakt, waardoor de kosten die verband houden met het financieel ondersteunen van

de aanbieders iHUB en Schakenbosch goed inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

Personele consequenties:

Geen.

Juridische consequenties:

Juridische adviseurs zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom JHP. 

5. Vervolgprocedure

Planning:
- Op 12 december is een bestuurlijk vervolggesprek gepland met de staatssecretaris over het
 interbestuurlijk toezicht.
- In december levert AEF het rapport op dat de basis moet vormen voor een op te stellen
 herstel-/continuïteitsplan voor Schakenbosch.
- Uiterlijk op 1 februari 2023 herijken de regio’s in het landsdeel het bestaande bovenregionaal
 plan voor de afbouw van jeugdhulpplus.
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