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De fractie heeft de volgende vragen:

https://www.bndestem.nl/breda/fnv-verbijsterd-jeugdzorginstelling-juzt-wordt-alsnog-
opgedoekt~a6abc7be/

Bovengenoemde link naar een artikel in BNdeStem afgelopen vrijdag heeft ons doen verbazen. Juzt 
gaat in de regio West-Brabant Oost al heel snel op de schop en zal snel verdwijnen, blijkt uit 
bovengenoemd artikel. Ook wordt er gesuggereerd dat de Driekant op 1 januari overgaat naar een 
andere hulpverlener.

Wij hebben hierover de navolgende vragen:

1. Heeft de aanpak van West-Brabant Oost gevolgen voor personeel en cliënten in onze 
gemeente?

2. Zo ja, kunnen alle personeelsleden en cliënten die het bij vraag 1 betreft rekenen op 
continuïteit van werk en zorg?

3. Welke veranderingen kunnen we de komende periode nog verwachten?
4. Waarom zijn wij als raad niet geïnformeerd en kunnen we dit wel in de krant lezen?
5. Welke gevolgen heeft dit voor de laatst verstrekte financiële injectie en het eerder verdwijnen 

van Juzt?

Namens de fractie van VLP, 
Gerard van Zalinge

https://www.bndestem.nl/breda/fnv-verbijsterd-jeugdzorginstelling-juzt-wordt-alsnog-opgedoekt~a6abc7be/
https://www.bndestem.nl/breda/fnv-verbijsterd-jeugdzorginstelling-juzt-wordt-alsnog-opgedoekt~a6abc7be/


Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. De aanpak van WBO het vooralsnog geen consequenties voor de gecontroleerde 
zorgoverdracht vanuit West-Brabant West. 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. 

2. De jeugdigen kunnen rekenen op continuïteit van zorg, indien mogelijk door Juzt en anders 
door een andere aanbieder. De verantwoordelijkheid voor de personeelsleden ligt bij de 
werkgever, in dit geval Juzt. 

3. De afgelopen maanden hebben wij kunnen zien dat de ontwikkelingen in het dossier Juzt in 
een hoog tempo elkaar opvolgen en dat deze ontwikkelingen ook niet altijd te voorspellen zijn. 
Deze vraag is dan ook niet te beantwoorden. 

4. Dit gaat om een koerswijziging vanuit West-Brabant Oost, deze wijziging heeft vooralsnog geen 
consequenties voor onze regio.

5. Voor WBW heeft dit geen extra financiële gevolgen. 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


