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Geachte raadsleden, 

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de financiële situatie van 

zorgaanbieder XONAR. 

XONAR is een van de grootste aanbieders van jeugdhulp in onze regio. In de afgelopen jaren is hun 

exploitatie verliesgevend geweest. Daarom is al enige tijd de frequentie van de reguliere periodieke 

gesprekken verhoogd. In samenspraak met de Jeugdautoriteit, die toezicht houdt op de continuïteit 

in de Jeugdhulp, hebben wij XONAR gevraagd een herstelplan op te stellen dat moet leiden tot een 

duurzaam herstel van de situatie. Uiteindelijk gaat het erom dat de continuïteit van de jeugdhulp 

verzekerd is. 

Het herstelplan is onderdeel van het landelijke ‘draaiboek continuïteit jeugdhulp' dat in deze situaties 

van toepassing is. Het doel van het draaiboek is het borgen van de cruciale jeugdhulp. Met XONAR 

is overeenstemming dat trede 3 van het draaiboek van toepassing is. Hetgeen betekent dat de 

situatie zorgelijk is en de solvabiliteit van de aanbieder onder de 20% is gedaald. Ook bestaat een 

lichte druk op de liquiditeit. Er is nadrukkelijk geen sprake van acute continuiteitsproblemen. 

Interimbestuurder B van XONAR geeft invulling aan het herstelplan dat in samenwerking 

met de jeugdregio wordt opgesteld. Dit herstelplan richt zich op een gecontroleerde bijsturing naar 

een herstel binnen zes maanden, door oplossingen in de bedrijfsvoering. De Jeugdautoriteit monitort 

de voortgang van de ontwikkelingen. 

(geanonimiseerd)

Op korte en lange termijn is de inzet van XONAR en de jeugdregio erop gericht dat de zorg voor de 

jeugdigen en hun (pleegJouders gecontinueerd wordt. 

In het draaiboek is geregeld dat iedere zorgaanbieder, waarbij isico's optreden en waarbij het 

draaiboek nodig is, te maken heeft met 6én regievoerder die is aangesteld door de verantwoordelijke 

jeugdregio. In dît gevalis dit de jeugdregio Zuid-Limburg en vult de gemeente Maastricht als 

centrumgemeente de regierolin. 
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DATUM 

15 september 2022 

Vanuit de stuurgroep Jeugdhulp Zuid-Limburg volgen de wethouders jeugdzorg van de gemeenten 

Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen de situatie op de voet. Alle inzet is erop gericht om de 

continuïteit van jeugdhulp in de regio te borgen. Ik houd u op de hoogte van de verdere 

ontwikkelingen. 

Hoogachtend, 

Wethouder Sociale Zaken, Jeugdzorg, Vastgoed, Personeel en Organisatie 
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