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Aan de Raad, 

Het beleidsplan en de verordening voor de transitie jeugdzorg worden hebben wij u ter besluitvorming 
aangeboden. In het beleidsplan staat, net zoals in het reeds door vastgestelde inrichtingskader, 
opgenomen dat de toegang tot de jeugdzorg een lokale aangelegenheid is. Gemeenten zijn zelf 
verantwoordelijk voor de organisatie van de toegang, de plek waar ouders en jeugdigen terecht kunnen 
met hun vragen. In bijgevoede notitie staat weergegeven hoe wij deze toegang in de gemeente 
Steenbergen, in samenspraak met Bergen op Zoom en Woensdrecht, vorm zullen geven. 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Het CJG is de meest logische keuze om als toegang tot de jeugdzorg te dienen. Ouders, jeugdigen en 
professionals kennen het CJG al als plek waar zij hun lichte opvoed en opgroeivragen kunnen stellen. 
Daarnaast heeft het CJG in de afgelopen jaren hard gewerkt aan bekendheid binnen het netwerk. Deze 
bekendheid komt nu van pas, met de uitbreiding van de taken voor de gemeente. Door het CJG en haar 
medewerkers een centrale rol te geven bij zowel lichte als zware vragen, realiseren we één duidelijk punt 
voor ouders en jeugdigen. 

Het CJG en de gemeenten zullen hoogstwaarschijnlijk de komende maanden al vragen krijgen van 
bezorgde ouders over de zorg die zij nu ontvangen en hoe dit vanaf 1 januari geregeld is. De telefonisten 
en de centrale balie van het gemeentehuis zijn geïnformeerd dat zij mensen naar het CJG moeten 
verwijzen met hun vragen. Het CJG's is al ingericht om ouders te ontvangen, zij kunnen ook de eerste 
vragen rond de transitie jeugdzorg beantwoorden. Voor alle mensen die nu al zorg ontvangen, die op 1 
januari niet afgerond is, geldt het overgangsrecht. Deze mensen hebben recht op dezelfde zorg volgend 
jaar. Nieuwe cliënten zullen op de nieuwe werkwijze worden geholpen, volgens de nieuwe regels. 

Kwartiermaker 
Om het CJG daadwerkelijk klaar te hebben voor de nieuwe doelgroep op 1 januari 2015, hebben we 
samen met de andere twee gemeenten van de Brabantse Wal een kwartiermaker aangesteld. Deze 
kwartiermaker heeft als taak, om samen met de beleidsadviseurs en de huidige CJG coördinatoren het 
CJG op haar nieuwe taak voor te bereiden. 
De kwartiermaker heeft naast de opdracht om de CJG's klaar te maken voor de nieuwe taken, ook een 
opdracht om te onderzoeken op welke wijze de CJG's in 2016 het beste kunnen worden aangestuurd. 
Omdat continuïteit en doorgang in het proces belangrijk zijn, zal zo veel mogelijk met het huidige CJG 
team worden gewerkt. Zij zullen het CJG en het CJG team de komende tijd voorbereiden op de nieuwe 
opdracht. 

Samenhang andere decentralisaties en integrale toegang 
De transitie jeugdzorg staat niet op zichzelf, het maakt onderdeel uit van gehele sociaal domein. De wens 
van de gemeenten op de Brabantse Wal is een integrale toegang te realiseren voor het gehele sociale 



domein. Eén plek waar burgers terecht kunnen met al hun vragen over ondersteuning en zorg. 
Vraagwijzer/ Centrum voor Jeugd en Gezin zijn nu al op dezelfde plek gesitueerd, ook de ISD heeft hier 
een spreekuur. Hiermee ligt het voor de hand om vraagwijzer/ Centrum voor Jeugd en Gezin vanaf 1 
januari uit te breiden met de nieuwe taken die we moeten uitvoeren. Vraagwijzer /Centrum voor Jeugd en 
Gezin zal de integrale toegang worden waar burgers terecht kunnen met al hun vragen over 
ondersteuning en zorg. De organisatie van de integrale toegang wordt in een aparte notitie opgenomen. 

Bijgevoegde notitie gaat over de inrichting van de processen jeugd, die plaats zullen vinden binnen en 
vanuit vraagwijzer/ CJG. Het is een vertaling van het beleidsplan naar de lokale situatie, gericht op het 
klaar staan op 1 januari 2015. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretaris,/ de burgemeester, 


