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Geachte raadsleden, 

 

Via de raadsinformatiebrief van vorige week bent u geïnformeerd over de actuele 

ontwikkelingen bij XONAR. Toegezegd is dat zodra er inzicht is in het herstelplan samen 

met de regievoerder en XONAR een planning voor het besluitvormingstraject in de 

gemeenten wordt opgesteld.  

Omdat het herstelplan bedrijfsgevoelige informatie bevat heeft XONAR het document 

onder geheimhouding met ons gedeeld. Voor de gemeenteraden is bijgevoegde 

publieksversie beschikbaar. De komende periode gaan we het herstelplan grondig 

analyseren en in kaart brengen wat de keuzes van XONAR betekenen voor de continuïteit 

van jeugdhulp in onze regio.  

Zodra wij daar volledig zicht op hebben, volgt een voorstel voor bestuurlijke besluitvorming. 

De voorbereiding daarvan verloopt langs de route die u gewend bent van de jeugdregio. 

Dit is via de stuurgroep en alle wethouders jeugdhulp van de jeugdregio naar colleges en 

gemeenteraden. In de ambtelijke voorbereiding en advisering worden de beleids- en 

financieel adviseurs van alle regiogemeenten meegenomen.  

 

Verantwoordelijkheden 

Zoals gemeld in de RIB van 8 december ligt de verantwoordelijkheid voor haar 

bedrijfsvoering 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. 
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De colleges nemen een besluit over het herstelplan. In verband met het budgetrecht zullen 

de gemeenteraden gevraagd worden een besluit te nemen over de financiële 

consequenties. 

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.   

 

Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 
De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
 

 


