21-03-2016 UPDATE | Spannende tijden
voor Intermetzo
Al eerder berichtten we dat het spannende tijden zijn voor Intermetzo. En
dat blijft zo.
Zoals in het bericht van 8 maart vermeld, zijn er nog altijd twee zaken
die onze nadrukkelijke aandacht vragen. De aanvraag bij de Transitie
Autoriteit Jeugd en het geldtekort door het uitblijven van de betaling van
facturen door gemeenten. Hieronder een korte update van deze dossiers.
Aanvraag Transitie Autoriteit Jeugd
Afgelopen 1 maart heeft Intermetzo een plan in gediend bij de TAJ. Hierin
onderbouwt zij haar unieke positie in het stelsel. Ook wordt er een
beschrijving gegeven van hoe Intermetzo er per 1 januari 2018 uit moet
zien op inhoudelijk en financieel vlak. Het is een dik plan geworden.
Op dit moment buigt de TAJ zich over de stukken. Rond 20 april zal de
autoriteit met een uitspraak komen. Dit is later dan eerste instantie
gepland. Zonder steun van de TAJ kan Intermetzo niet in haar huidige
vorm blijven bestaan. Door alle reorganisaties heeft Intermetzo namelijk
geen eigen geld meer om de frictiekosten van de reorganisatie op te
kunnen vangen.
Ondertussen zijn we stevige samenwerkingspartners aan het zoeken die
samen met ons een goede toekomst willen bouwen voor onze kinderen en
jongeren.
Facturen
Door alle reorganisaties heeft Intermetzo geen eigen geld meer om
lopende kosten te betalen. We hebben dus alleen geld dat we van
gemeenten (en zorgverzekeraars) ontvangen voor de hulp die we leveren
aan onze kinderen en jongeren. Hiervoor sturen wij facturen. Omdat nog
niet alle facturen voldaan zijn voor de in 2015 geleverde zorg hebben we
ook hierdoor een geldtekort. Om dit probleem zo snel mogelijk op te
lossen wordt er op hoog niveau intensief overleg gevoerd met onze
gemeenten. Ook hiervoor geldt: als de facturen niet binnen afzienbare tijd
worden voldaan kan Intermetzo niet in haar huidige vorm blijven
voortbestaan.
Voor de maand maart is het geldprobleem opgelost. Voor de maanden
april en mei worden goede gesprekken gevoerd met onze opdrachtgevers.
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn informeren we jullie verder.
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