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Geachte raadsleden. 

Medio september hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen rond XONAR. De 

ontwikkelingen gaan een nieuwe fase in. Daarom deze raadsinformatiebrief. 

 

Context 

Jeugdhulpaanbieder XONAR heeft al enkele jaren een verliesgevende exploitatie en is 

daardoor in financiële problemen gekomen. Als centrumgemeente van de jeugdregio voert 

Maastricht periodieke gesprekken met alle grote zorgaanbieders, dus ook met XONAR. 

Naar aanleiding van signalen van XONAR over de financiële problemen heeft de 

centrumgemeente in 2021 de frequentie van de periodieke gesprekken verhoogd, inzage 

gevraagd en gekregen in meer financiële gegevens en XONAR gevraagd een verbeterplan 

op te stellen. In het 2e kwartaal 2022 is de frequentie van de periodieke gesprekken 

nogmaals verhoogd en is de Jeugdautoriteit aangehaakt.  

XONAR is een zogenaamde cruciale jeugdhulpaanbieder waarop een dwingend protocol 

van toepassing is dat is beschreven in het ‘draaiboek continuïteit jeugdhulp’. Het doel van 

het draaiboek is het borgen van de continuïteit van de cruciale jeugdhulpfuncties. Dat is 

waar onze inzet op gericht is. De jeugdregio Zuid-Limburg is in het geval van XONAR 

aangewezen regie voerende regio. Wij doen dat in samenwerking met XONAR en de 

Jeugdautoriteit. De jeugdregio Zuid-Limburg heeft daarom een externe regievoerder 

benoemd. De regievoerder vervult een onafhankelijke rol. De opdrachtomschrijving is 

conform het draaiboek. De Jeugdautoriteit volgt als onafhankelijke en onpartijdige, 

toezichthoudende partij het proces en monitort de uitvoering van de plannen.  

 

Probleemanalyse en strategisch herstelplan XONAR 

In de afgelopen periode heeft XONAR, in afstemming met de gemeenten, een 

inventarisatie gemaakt van de problemen die tot de huidige situatie hebben geleid. Mede 

op basis van deze inventarisatie is door XONAR een strategisch herstelplan opgesteld 

dat zich richt op duurzaam herstel en een gezonde bedrijfsvoering. 
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Uit hoofde van de zorgvuldigheid worden in de komende periode eerst de interne 

organisatie alsmede de ouders en kinderen geïnformeerd over (onderdelen uit) het 

herstelplan. Meteen daarna worden de gemeenteraden geïnformeerd via een RIB die meer 

inhoudelijk ingaat op de voorgenomen besluiten. 

 

Verantwoordelijkheden 

De verantwoordelijkheid voor haar bedrijfsvoering ligt bij XONAR zelf. De jeugdregio en de 

deelnemende gemeenten hebben daar geen rol in. Het draaiboek continuïteit jeugdhulp 

houdt XONAR ook in deze fase verantwoordelijk voor het borgen van de continuïteit van 

zorg. XONAR heeft aangegeven daarin te voorzien.  

De wettelijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de jeugdhulp ligt echter bij de 

gemeenten. Daarom dienen de gemeenten in te stemmen met het herstelplan waar de 

probleemanalyse onderdeel van uitmaakt. De voorstellen die XONAR in het herstelplan 

doet zijn derhalve ‘voorgenomen besluiten’ waarover zowel gemeenten als 

medezeggenschap nog dienen te besluiten. Waar de maatregelen uit het herstelplan raken 

aan de continuïteit van jeugdhulp is de instemming van de gemeenten noodzakelijk. 

Het uitvoeren van het herstelplan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

zorgaanbieder, gemeenten en de regievoerder.  

 

Continuïteit jeugdhulp staat voorop 

Ouders en kinderen moeten die zorg krijgen die nodig is nu en in de toekomst. De 

gemeenten zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de jeugdhulp en niet XONAR. Wél 

is XONAR verantwoordelijk voor de continuïteit tot het herstelplan is geëffectueerd.   

Zodra wij inzicht hebben in het herstelplan stelt de centrumgemeente namens de 

jeugdregio samen met de regievoerder en XONAR een planning op voor het 

besluitvormingstraject in de gemeenten. De komende periode gaan we dan in kaart 

brengen wat de keuzes van XONAR betekenen voor de continuïteit van jeugdhulp in onze 

regio.  
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