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De fractie heeft de volgende vragen:

Vorige maand hebben de gemeenten in de jeugdhulpregio's West-Brabant West (WBW) en West-
Brabant Oost (WBO) invulling gegeven aan een plan dat een dreigend faillissement voor 
jeugdzorgorganisatie Juzt zou voorkomen.

De gezamenlijke boodschap van de verantwoordelijke wethouders en Juzt was dat, met 
zorgcontinuïteit en het behouden van professionele kennis en expertise in de regio's als belangrijke 
uitgangspunten, het plan zich richt op een toekomstbestendige herstructurering en herinrichting van 
het zorglandschap. Tevens zou het plan houvast en zicht op continuïteit voor cliënten en 
ouders/verzorgers geven. Ook het personeel kan na een lange periode van onzekerheid vanuit een 
nieuw perspectief blijven werken aan de beste zorg voor de kwetsbare jeugdigen.

Bij de verdere uitwerking zullen de belangen van medewerkers en jeugdigen goed meegenomen 
worden.

Voor de gemeenten in WBW, waaronder dus Roosendaal, werd gekozen voor een gefaseerde afbouw 
van de jeugdzorg door Juzt. De gemeenteraad van Roosendaal, heeft hierover de motie ‘Borging 
zorgcontinuïteit’ aangenomen, waarin onder meer is opgenomen dat alle betrokken partijen zo goed 
mogelijk en eenduidig geïnformeerd worden over de vervolgstappen en dat de gehele regio West-
Brabant hierin gezamenlijk optrekt.

De gemeenten in deze regio (WBW) hebben € 3.25 miljoen bijgedragen om deze geleidelijke 
uitfasering mogelijk te maken.

Middels een persbericht van Juzt hebben we kennis kunnen nemen van de meeste actuele 
ontwikkelingen. Middels de berichtgeving in de media hebben we vernomen dat het personeel, bij 
monde van de FNV, verbijsterd is over de nieuwste ontwikkelingen bij Juzt.

De nieuwste ontwikkelingen zouden zijn:

 De overdracht van de zorg moet in hoger tempo dan vorige maand nog was voorzien;
 De kans dat Juzt overeind blijft is inmiddels zo goed als nul;
 De bestuurder van Juzt stapt op;
 Volgens de FNV zou door Juzt niet mee worden gewerkt aan een sociaal plan voor de 

medewerkers van Juzt;
 De verantwoordelijke wethouders in WBW, waaronder Roosendaal, zijn verrast door de 

koerswijziging van WBO en weten niet wat dit betekent voor de kinderen die zij nog in zorg 
hebben;

https://raad.roosendaal.nl/Vergaderingen/Raadsavond/2019/24-oktober/19:30/7a-AANGENOMEN-Motie-1-PvdA-Borging-zorgcontinui-teit.pdf
https://raad.roosendaal.nl/Vergaderingen/Raadsavond/2019/24-oktober/19:30/7a-AANGENOMEN-Motie-1-PvdA-Borging-zorgcontinui-teit.pdf
https://www.bndestem.nl/breda/fnv-verbijsterd-jeugdzorginstelling-juzt-wordt-alsnog-opgedoekt~a6abc7be/
https://www.juzt.nl/actueel/nieuws/update-juzt-proces/


Gelet op het voorgaande heeft onze fractie de navolgende vragen:

1. Kunt u aangeven of de nieuwste ontwikkelingen zoals zijn geschetst in de media, juist zijn?
2. Wat acht u van het handelen van de regio WBO?
3. Wat betekent het, dat de overdracht van zorg in hoger tempo moet? Zijn er voldoende 

alternatieven beschikbaar?
4. Betekent dit toch het einde van Juzt?
5. Wat is uw mening over het opstappen van de bestuurder van Juzt?
6. Wat gaat u doen om eraan bij te dragen dat medewerkers mee overgaan naar de nieuwe 

zorgaanbieder en dat er daarnaast een sociaal plan komt voor de medewerkers van Juzt?
7. Op welke wijze heeft u medewerkers, de jeugdigen (dan wel ouders) en betrokken partijen 

betrokken in deze nieuwste ontwikkelingen?
8. Hoe vorderen de gesprekken over overname in de regio WBW en op welke wijze heeft u 

daarbij invulling gegeven aan de uitgangspunten uit de Jeugdwet (§ 4.2.b. Medezeggenschap) 
als het gaat om het adviesrecht inzake medezeggenschap?

9. Kunt u zo snel mogelijk inzichtelijk maken wat de koerswijzing betekent voor de kinderen die 
vanuit WBW nu nog in zorg zijn bij Juzt? Graag een toelichting.

10. Wat is er concreet met de financiële bijdrage vanuit WBW gedaan en brengt deze 
koerswijziging nog een aanvullende bijdrage met zich mee voor WBW?

Namens de fractie van PvdA, 
Michael Yap

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Ja, de ontwikkelingen zijn juist. 
2. WBO heeft in dit dossier zijn eigen afwegingen te maken.
3. De regio West Brabant West heeft eerder de keuze gemaakt om te komen tot afbouw van zorg 

bij Juzt. Op dit moment vindt deze afbouw plaats. In onze regio zijn alternatieven beschikbaar 
om de kinderen onder te brengen. 

4. Als WBO nu ook kiest voor het afbouwen van de zorg bij Juzt dan kan dat uiteindelijk leiden tot 
het einde van deze organisatie.

5. Het is aan de bestuurder van Juzt om hierin haar eigen afweging te maken. We vertrouwen 
erop dat de nieuwe bestuurder samen met ons zorgdraagt voor een zorgvuldige afbouw van 
zorg waarbij het belang van de kinderen voorop staat. 

6. Dit is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de werkgever. 
7. West-Brabant West is niet betrokken bij de afweging van West-Brabant Oost wat heeft geleid 

tot deze nieuwe ontwikkelingen. Het is niet in de eerste plaats aan ons om hierover te 
communiceren. 

8. Deze gesprekken vorderen goed. Wij ervaren een zeer bereidwillige houding van al onze 
zorgaanbieders om zorgcontinuïteit te realiseren. Met ouders en jongeren wordt het voorstel 
voor zorgcontinuïteit besproken. 

9. Vooralsnog heeft dit geen consequenties voor deze kinderen. Kinderen met laag complexe 
zorg kunnen hun traject gewoon afronden, omdat deze allemaal in het eerste half jaar van 2020 
aflopen. Ook voor pleegzorg verandert dit niet. Een aantal kinderen in hoog complexe zorg 
vanuit WBW blijft bij Juzt omdat overplaatsing van deze kinderen zeer onwenselijk is, gelet op 
hun kwetsbaarheid. De koerswijziging van WBO kan voor deze groep betekenen dat zij alsnog 
overgeplaatst moeten worden. Dit bewaken wij nauwgezet en in goed overleg met Juzt en het 
expertteam. De hulpvraag van de jongeren en de kwaliteit van zorg zijn hierin leidend. 



10. De bijdrage voor de gemeenten vanuit de regio WBW blijft € 3,25 mln. voor het plan ten 
behoeve van borging zorgcontinuïteit. In de raadsmededeling van 16 oktober jl. hebben wij u 
geïnformeerd over de gemaakte afspraken. 

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

M.A.C.M.J. van Ginderen


