
 
 

MOTIE Vreemd 

art. 36 RvO  

 

 

Voorstel nummer / agendapunt  

Onderwerp: Versterken financiële zekerheid Intervence 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 28 februari 2019 

De Raad, gehoord de beraadslaging, 
 

Overwegende dat: 

- Er al enige tijd grote zorgen zijn over de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening van 

Intervence; 

- Er momenteel sprake is van onaanvaardbaar lange wachttijden voor de noodzakelijke hulp 

aan zeer kwetsbare jongeren en hun gezinnen; 

- Gerechtelijke uitspraken ook niet op tijd uitgevoerd worden; 

- Het VNG aanbeveelt dat subsidiëren de voorkeur heeft boven aanbesteden als 

bekostigingswijze voor gecertificeerde instellingen (GI’s) als Intervence, omdat dit de 

continuïteit van de diensterlening beter garandeert (blz. 23, rapport ‘Samen op weg naar een 

innovatieve GI’ van 15 maart 2018); 

 

van mening dat:  

- De problematiek bij Intervence voor een groot deel wordt veroorzaakt door de bekostiging op 

output door de 13 Zeeuwse gemeenten; 

- Deze bekostiging op output grote financiële fluctuaties voor Intervence veroorzaakt en dat 

daardoor het personeel van Intervence onvoldoende zekerheid kan worden geboden; 

- Het gebrek aan zekerheid onder het personeel een groot verloop veroorzaakt, met name van 

het meer ervaren personeel; 

- Deze zorgelijke ontwikkelingen zo snel mogelijk een halt toegeroepen moeten worden; 

- Het verhogen van de tarieven, zonder de bekostigingssystematiek aan te passen, geen 

afdoende oplossing is; 

- Het bieden van financiële zekerheid tot 1 juni 2019 onder de huidige omstandigheden volstrekt 

onvoldoende is; 

- Het bureau Van Montfoort momenteel onderzoek doet naar duurzame beschikbaarheid van 

GI-taken op de lange termijn, en zich dus niet richt op het verschaffen van financiële zekerheid 

voor Intervence op de korte termijn. 



verzoekt het college:  

− Er naar te streven om zo snel mogelijk financiële zekerheid te bieden aan Intervence door nu reeds 

aan de wethouders van de 13 Zeeuwse gemeenten voor te stellen dat wordt overgestapt van een 

output-financiering naar een financiering op subsidie basis; 

− Dit voorstel, onder voorbehoud van goedkeuring in de andere twee Walcherse raden, als 

gezamenlijk Walchers voorstel te presenteren (deze motie wordt tegelijkertijd in de raden van 

Middelburg, Veere en Vlissingen voorgelegd, in Veere in licht gewijzigde vorm). 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam en ondertekening 

 

Caroline Diepeveen, 

PvdA 

 
 


