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De fractie heeft de volgende vragen:

De fractie van D66 Roosendaal heeft berichten gekregen dat de stand van zaken bij Juzt wederom 
veranderd is.

Waar wij tot nu toe geïnformeerd waren over een uitfasering van Juzt in de regio WBW en een 
reorganisatie in WBO hebben wij nu berichten ontvangen dat ook de regio WBO voornemens is de 
werkzaamheden van Juzt volledig af te bouwen. Dit zal dan uiteindelijk zal leiden tot het verdwijnen 
van Juzt.

Daarnaast hebben wij vernomen dat het uitfaseren van Juzt in de regio WBW in drie fases zal 
gebeuren; hoogcomplexe zorg per 31-12-19, laagcomplexe zorg per juni 2020 en pleegzorg per 
december 2020.

Dat brengt de fractie van D66 Roosendaal tot de volgende vragen:

1. Kloppen de berichten die wij ontvangen hebben? Zo nee, wat is wel het juiste verhaal?
Zo ja,

2. Heeft het op termijn stoppen van Juzt in de regio WBO gevolgen voor de zorgcontinuïteit in WBW 
en in Roosendaal in het bijzonder?

3. Wordt er gewerkt aan een deugdelijk sociaal plan om de huidige werknemers van Juzt te 
begeleiden naar een nieuwe baan bij de andere jeugdzorgaanbieders?

4. Kan gegarandeerd worden dat kinderen in een pleeggezin zonder verandering van pleegouders 
overgedragen kunnen worden van Juzt naar een andere zorgverlener?

Namens de fractie van D66, 
Harm Emmen 



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Het klopt dat West Brabant Oost (WBO)  haar eerdere keuze om Juzt de reorganiseren heeft 
heroverwogen en nu net als West-Brabant West (WBW) kiest voor gecontroleerde afbouw.

2. West Brabant West is reeds gestart met de gecontroleerde zorgoverdracht. Vooralsnog kunnen 
wij deze overdracht conform plan uitvoeren.  

3. Wij delen deze zorgen maar dit is aan de organisatie Juzt.

4. Vooralsnog verandert er tot 31 december 2020 niets aan de situaties in de pleegzorg. Het 
komende jaar wordt gewerkt om de pleegzorg vanaf 2021 over te dragen naar een andere 
pleegzorgaanbieder. Bij deze overdracht zullen wij ons maximaal inspannen om de combinatie 
pleegkind en pleeggezin in stand te laten.  Pleegouders zijn niet exclusief afhankelijk van een 
pleegzorgaanbieder. Er zijn nu ook pleeggezinnen waar pleegkinderen wonen vanuit 
verschillende pleegzorgaanbieders.  

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

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


