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Kennisnemen van: 

1. De inhoud van deze raadsinformatiebrief m.b.t. de jeugdzorgaanbieder Intermetzo 
2. Het college heeft op de inhoud van deze raadsinformatiebrief geheimhouding op basis van artikel 

25 van de Gemeentewet van toepassing verklaard. 

Inleiding: 

Op 28 april 2016 is in het NRC het volgende artikel verschenen. 
http://www.nrc.nl/next/2016/04/28/ieuqdzorginstel l inq-intermetzo-bi ina-fai l l iet-1612603. N.a.v. dit artikel 
willen wij u informeren over de stand van zaken. Op 26 april 2016 heeft de burgemeester reeds in 
algemene zin een mededeling in het presidium gedaan dat het college de raad vertrouwelijk wil informeren 
over de jeugdzorgaanbieders bij wie de financiële situatie zorgelijk is. 

Kernboodschap: 

Wij informeren u STRIKT VERTROUWELIJK over het volgende en leggen de leden van de raad over de 
inhoud van dit bericht derhalve voorlopige geheimhouding op. De wettelijke basis hiervoor is artikel 25 
Gemeentewet. 
Wij zijn op 28 april 2016 via de media (NRC) op de hoogte gebracht van de financieel zorgelijke situatie 
waarin de organisatie Intermetzo zich op dit moment bevindt. Organisatie Intermetzo opereert op 
bovenregionaal niveau (Gelderland, Twente, Flevoland en Utrecht) en heeft ook kinderen uit onze 
gemeente in zorg. Een deel daarvan betreft specialistische zorg aan kinderen met een veelvoud aan 
problemen. Denk aan verstandelijk beperkte kinderen die ook kampen met ernstige gedragsstoornissen. 
Organisatie Intermetzo werkt eraan om tot een oplossing te komen, waarbij de zorgcontinuìteit van de 
betreffende kinderen voorop staat. 
De inzet van ons College is eveneens gericht op zorgcontinuìteit. Op dit moment hebben wij geen nadere 
informatie beschikbaar die aan de raad kan worden verstrekt. Op grond van artikel 169 Gemeentewet heeft 
u recht op de informatie die nodig is voor het uitoefenen van uw taak als raad. Wanneer er derhalve extra 
informatie beschikbaar komt zullen wij die onder het opleggen van geheimhouding beschikbaar stellen. 
Gezien de situatie benadrukken wij nogmaals het belang dat wij hechten aan vertrouwelijkheid. De 
gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van het openbaar worden van de 
informatie. Daarom is het van belang dat dit bericht niet naar buiten komt. Deze informatie wordt u daarom 
onder geheimhouding verstrekt. 



Vervolg: 

Indien er nieuwe relevante informatie voor u als raad komt zullen wij u terstond informeren. 

Bijlagen: 

artikel NRC 28 april 2016 

De loco-secretaris De burgemeester 

Karssenberg 


