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Datum 29 mei 2019 

Onderwerp Juzt 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 

in de cyclus? 

Nee 

Beleidsterrein Jeugdzorg 

Portefeuillehouder Wethouder van Ginderen 

 

De afgelopen jaren is er veel en vaak gesproken over goede zorg voor onze jeugd. In 2015 kregen de 

gemeenten de verantwoording overgedragen vanuit het ministerie. Dit ging gepaard met een strikte 

efficiencykorting voor de gemeente. De kortingen leiden ertoe dat de gemeente in 2019 ongeveer  

€ 6 miljoen minder beschikbaar heeft voor de uitvoering van de jeugdzorgtaken. 

 

Roosendaal heeft samen met de gemeenten in de regio een innovatief stelsel ontwikkeld.  

Dat gebeurde in samenwerking met de aanbieders vanuit vertrouwen in elkaar. Het belang van het 

kind staat centraal en de beweging naar meer preventie en het voorkomen dat gezinnen of kinderen 

in complexe zorgtrajecten terecht komen wordt gemaakt. 

 

Roosendaal wordt nu geconfronteerd met de liquiditeitsproblemen van jeugdzorgaanbieder Juzt en 

de zorgcontinuïteit die hiermee in gevaar komt. 

 

Inmiddels hebben de samenwerkende gemeenten een lening verstrekt van € 2.600.000,- om Juzt op 

de been te houden. Er zijn reorganisaties op stapel, waarbij verlieslatende activiteiten worden 

afgestoten. Het water staat tot aan de lippen.  

 

Net als de Roosendaalse portefeuillehouder maken ook onze fracties zich ernstig zorgen over te 

(nabije) toekomst van de jeugdzorg en -opvang van kwetsbare jongeren in deze regio.  

 

Aan de andere kant zien we in Roosendaal een sterke afname van jeugdigen in de gedwongen 

jeugdzorg (159 in 2015 naar 45 in 2018), de inzet van hoogcomplexe niet vrij toegankelijke jeugdhulp 

daalt. In 2018 waren ca. 120 arrangementen hoogcomplex begroot, uiteindelijk zijn 60 arrangementen 

hoogcomplex afgegeven. Als toelichting wordt gegeven dat veelal door tijdig signaleren van 

problematiek door middel van de inzet van de jeugdprofessional, aangevuld met ondersteuning vanuit 

de laag complexe niet vrij toegankelijke jeugdhulp, jeugd en ouders adequaat en effectief konden 

worden ondersteund. 

 

Landelijk is er een petitie opgesteld, waarin gevraagd wordt aan de minister om landelijke steun van 

750 miljoen i.p.v. de maximale toegezegde 300 miljoen. Deze is inmiddels al door meer dan 100 

gemeenten getekend. We hebben ook recent kennis kunnen nemen van de incidentele extra middelen 

voor de jeugdzorg. 

 

 

 

 

 



Dit brengt ons tot de navolgende vragen: 

 

1. Welk deel van de lening wordt betaald door de gemeente Roosendaal? 

 

2. De onrust binnen Juzt heeft ook zijn weerslag op het personeel. Goede professionals zullen 

op zoek gaan naar een andere werkgever, hoe kunt u de kwaliteit van de jeugdzorg borgen 

voor de nabije toekomst? 

 

3. Zijn er al gesprekken met andere partijen om de plaats van Juzt over te nemen, zodra het doek 

valt? 

 

4. Nieuwe aanmeldingen zijn nog steeds mogelijk via Juzt, worden deze ook daadwerkelijk in 

behandeling genomen? 

 

5. Kunnen we concluderen dat door de inzet op preventie en een minder beroep op de 

hoogcomplexe zorg, Juzt hierdoor in de problemen is gekomen? Graag een toelichting. 

 

6. Heeft u of bent u van plan de petitie mede te ondertekenen? Indien nee, waarom niet? 

 

Alvast dank voor uw antwoorden, 

 

VLP, Gerard van Zalinge 

PvdA, Michael Yap 

 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 

 

1. De gemeente Breda heeft namens de 16 gemeenten de lening ad € 2,6 miljoen aan Juzt 

verstrekt. De 16 gemeenten staan garant voor de lening op basis van inwoneraantallen 0-18 

jaar. 

 

2. De inspectie Gezondheidzorg en Jeugd ziet toe op de kwaliteit. Zij heeft onlangs nog 

onaangekondigd onderzoeken uitgevoerd. We vertrouwen op het oordeel van de inspectie. 

Dit neemt niet weg dat de onrust die is ontstaan ook een zorg is die wij met u delen. In het 

plan van aanpak om te komen tot gecontroleerde zorgoverdracht is nadrukkelijk aandacht 

voor behoud van deskundigheid van goede zorgprofessionals in de regio. Het is voor 

gemeenten minder van belang vanuit welke jeugdzorgorganisaties ze werken. Voorop staat 

behoud van specialistische kennis en deskundige professionals voor de regio.  

 

3. Juzt is ondanks de ontstane problemen een organisatie met een eigen verantwoordelijkheid. 

Het is aan Juzt om de komende tijd de gecontroleerde zorgoverdracht te realiseren. De 

gemeenten zullen hierbij Juzt ondersteunen waar mogelijk. 

 

4. De bedrijfsvoering van Juzt loopt op dit moment gewoon door. Nieuwe aanmeldingen 

worden opgepakt en zorg wordt verleend. 

 

5. De verschuiving van zware naar lichte zorg en inzet op preventie zijn onder andere oorzaken 

van de problemen bij Juzt. Tegelijkertijd zijn deze verschuivingen gewenste bewegingen 

vanuit de transformatiegedachte. We zien dan ook dat een aantal organisaties het moeilijk 



heeft om hun organisatie aan te passen aan deze nieuwe situatie. Juzt is helaas een van deze 

organisaties. 

 

6. Uitvoering van de jeugdhulp binnen rijksbudget is ook voor de gemeente Roosendaal een 

uitdaging. De inmiddels toegezegde extra middelen vanuit het Rijk zijn dan ook welkom en 

nodig om kwalitatief goede jeugdhulp te kunnen blijven verlenen aan onze inwoners. De 

petitie die naast de toegezegde middelen nog om extra middelen vraagt gaan wij vooralsnog 

niet ondertekenen. Met de decentralisaties hebben we ook de opdracht gekregen om 

problemen vanuit het brede sociale domein op te lossen (werk en inkomen, 

schuldhulpverlening, armoede, passend onderwijs en WMO). We hebben het geloof dat 

door een integrale benadering op termijn de jeugdhulp binnen rijksbudget kan worden 

uitgevoerd. De afgelopen 4 jaar zijn er op dat gebied al de nodige stappen gezet, maar we 

zien nog steeds mogelijkheden om dit beter te doen. Concreet voorbeeld hiervan is dat we 

de komende jaren werken een nog betere afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp en de 

samenwerking met huisartsen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

René van Ginderen 


