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Datum:

12

Van:

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder van Ginderen
de raad van de gemeente Roosendaal

Aan:

Ankie Hendriks, Helga Hermans, Anita Sloof
Onderwerp: Gecontroleerde zorgoverdracht Juzt
Kopie aan:

Bijlage:

Begin juni hebben wij u geinformeerd over de voorbereidingen van de gecontroleerde overdracht van
het zorgaanbod van Juzt. Juzt heeft de afgelopen maand samen met de jeugdhulpregio's West-

Brabant West (WBW) en West-Brabant Oost (WBO) een plan van aanpak opgesteld om te komen

tot

de gecontroleerde overdracht van de zorg van Juzt. ln dit plan staan 3 uitgangspunten centraal die

voor de jeugdhulpregio's belangrijk zijn:
- Doorlopende zorg voor kinderen en jongeren en de andere cliënten van Juzt;
- Behoud waardevolle kennis en professionals in de regio;
- Optimaliseren van ons zorglandschap in de regio.
Aanleiding:
Zoals in de raadsbrieven van mei en juni is aangegeven, heeft Juzt al enige tijd financiële problemen.
Daarom hebben de gemeenten in West-Brabant in mei 2019 gezamenlijk een geldlening van €2,6
miljoen aan Juzt verstrekt. Dit was nodig om zorgcontinuiteit aan jeugdigen en ouders te waarborgen
en om tijd te creëren de gecontroleerde zorgoverdracht voor te bereiden.

Zorgcontinuiteit:
Na het opstellen van het plan voor gecontroleerde zorgoverdracht is er veel overleg gevoerd tussen
de jeugdhulpregio's, Juzt en het ministerie van VWS. Het ministerie is vanuit zijn rol als
stelselverantwoordelijke, partij bij de bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van het
plan. Bij dit alles ís de continuìteit van zorg leidend. Juzt blijft de huidige zorg leveren en inventariseert
samen met de Jeugdhulpregio's WBO en WBW welke zorgaanbieders zorgonderdelen van Juzt over
willen nemen.
Daarbij ligt de focus op complexe, intensieve hulp, die intramuraal is ingericht. Dit om bij te dragen
aan een zorgvuldige afbouw van Juzt. Gemeenten en Juzt hebben afgesproken om begin september te
besluiten over de daadwerkelijke uitvoering van het plan. Op dat moment is er meer zicht op de
verwachte kosten.

Afhankelijk van de uitkomsten kan dit ook om een besluit vragen van de gemeenteraad. Wij zullen
hier in september opnieuw over informeren.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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