
Interpellatieverzoek op grond van artikel 38 van het RvO 

Onderwerp: Ontwikkelingen jeugdzorgorganistatie Juzt en wijze van informatievoorziening 

gemeenteraad  

Geachte voorzitter, 
 
Er is eerder dit jaar een zorgelijke financiële situatie ontstaan bij jeugdzorgorganisatie Juzt. De 
gemeenten binnen de jeugdzorgregio's West Brabant West (WBW), West Brabant Oost (WBO), het 
ministerie van VWS en Juzt hebben diverse plannen onderzocht met als doel de zorg van Juzt 
gecontroleerd over te dragen. Deze plannen zijn getoetst aan de onderdelen zorgcontinuïteit, 
financiën en juridisch. De plannen hebben deze toets voor de gemeenten niet doorstaan. Omdat een 
faillissement dreigde, waarmee een ongecontroleerde situatie voor jeugdigen, ouders en 
medewerkers van Juzt zou kunnen ontstaan, hebben de gemeenten een uiterste poging gedaan om 
de continuïteit van zorg toch te kunnen borgen. Die poging heeft geleid tot nieuwe afspraken met het 
ministerie en een financieel beroep op de gemeenten in West-Brabant. 
 
De gemeenteraad is tot op heden geen raadsvoorstel voorgelegd om in te stemmen met het in 2019 
eenmalig beschikbaar stellen van een bedrag ten behoeve van de zorgcontinuïteit en tot overdragen 
van cliënten van Juzt naar andere zorgaanbieders die dezelfde zorg kunnen leveren (exclusief 
herindicering, hercontractering en eventuele verplaatsing). De gemeenteraad is enkel geïnformeerd 
via een raadsmededeling (vertrouwelijk). Vervolgens heeft de voltallige gemeenteraad zelf moeten 
verzoeken om een (besloten) raadsbijeenkomst waar de portefeuillehouder in de gelegenheid is 
gesteld om een toelichting te geven op de ontwikkelingen inzake jeugdzorgorganisatie Juzt. 
 
Deze gang van zaken achten wij bevreemdingwekkend. We zien dat in diverse gemeenten, waaronder 
Bergen op Zoom, door het college van B&W aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen 
met de financiering en dus met het gekozen scenario in het kader van de zorgcontinuïteit. Die 
besluitvorming door gemeenteraden, waar ook de minister naar verwijst in zijn brief van 18 oktober 
2019 aan de Tweede Kamer, zal deze week plaatsvinden.  
 
Wij hechten er waarde aan dat de gemeenteraad de overwegingen kan meegeven omtrent de 
ontwikkelingen bij jeugdzorgorganisatie Juzt, juist in het kader van onder meer de continuïteit van 
zorg, het toekomstperspectief voor onze inwoners die een beroep doen op de jeugdhulp en de positie 
van de medewerkers van Juzt. 
 
Gelet op voornoemde toelichting zijn onze fracties van onderdeel dat het college van B&W over dit 
onderwerp aan de gemeenteraad inlichtingen dient te verstrekken omtrent het door hen gevoerde 
bestuur.  Wij vragen daarom bij u thans een interpellatie aan. We verzoeken u om de inhoud van het 
verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en de wethouders te brengen. Bij 
de behandeling van de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 24 oktober a.s. mogen we u 
vragen dit verzoek in stemming te brengen en we hopen daarom ook dat het vervolgens in diezelfde 
raadsvergadering de interpellatie kan worden gehouden. 
 
 
Onze vragen aan de portefeuillehouder, wethouder van Ginderen: 
 

1. Bent u het met ons eens dat het voorliggende scenario m.b.t. de jeugdzorg in West-Brabant 

en meer in het bijzonder gericht op Juzt, de beste oplossing als mogelijk is voor de jeugdigen 

die onder de hulp van Juzt vallen en de medewerkers van Juzt? Graag een toelichting. 

2. Kunt u garanderen dat na uitvoering van dit besluit en de gemaakte afspraken met andere 

overheden dan wel Juzt, daadwerkelijk de laatste keer is dat wij een reddingsboei uitgooien, 



of zijn er omstandigheden waarbij het denkbaar is dat wij toch nog een injectie moeten 

geven? 

3. Als de zorg overgaat naar andere aanbieders, vergoeden wij deze uit het beschikbare budget 

of is dit niet opgenomen in de huidige budgetten? Hoeveel denkt u hiervoor extra nodig te 

hebben van de Raad en legt u de Raad hiervoor een budgetvoorstel voor? 

4. Op welke wijze brengt u het definitieve besluit naar buiten, wanneer kan er duidelijkheid 

worden gegeven aan de jeugdigen, ouders, medewerkers? 

5. De afspraken die nu met samenwerkende Gemeentes heeft gemaakt kent een financieel 

gevolg. De Gemeenteraad heeft het budgetrecht, hoe motiveert het niet direct voorleggen 

van dit financieel gevolg aan de Raad, mede met het oog op de Financiële Verordening?  

6. U heeft voor de zomer gekozen om in een bijeenkomst de Gemeenteraad te informeren over 

de stand van zaken, toen. Inmiddels blijkt de ingeslagen koers zoals voor de zomer  

aangegeven te zijn veranderd. Waarom koos u er niet voor om de Gemeenteraad van deze 

koerswijziging te informeren op een gelijkende wijze? 

7. Hoe heeft u voor de zomer de bijeenkomst met Raadsleden ervaren en kunt u toelichten 

waarom u nu koos voor een Raadsmededeling? 

8. Op welke wijze gaat uw college in de toekomst de Gemeenteraad informeren, in positie 

brengen en betrekken in dergelijke dossiers? 

Alvast dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

 

PvdA, Michael Yap 
VLP, Gerard van Zalinge 
D66, Harm Emmen 
SP, Marion Heessels 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader,  
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


