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Aan de Raad, 

In de afgelopen jaren hebben we met de gemeenten in de regio en de aanbieders van 
jeugdgezondheidszorg gewerkt aan een integrale jeugdgezondheidszorg. Het realiseren van een 
integrale jeugdgezondheidszorg is tot op heden niet gelukt. Ook nu is het proces met de 
bedrijfscoöperatie gestagneerd door nieuwe ontwikkelingen. In de zomer van 2013 heeft de 
thuiszorgorganisatie Thebe, aan de gemeenten waar zij de JGZ uitvoert, laten weten met deze activiteiten 
te stoppen per 1 januari 2014. De gemeente Steenbergen neemt de JGZ 0-4 jaar af van Thuiszorg West 
Brabant. De gemeenten waar Thebe levert werden verrast door de keuze om te stoppen met het 
uitvoeren van de JGZ 0-4 jaar. Zij hebben Thebe gevraagd dit besluit pas per 1 januari 2015 in werking te 
laten treden zodat er een goede overgang van de zorg gerealiseerd kan worden. Thebe is een van de 
partners binnen de bedrijfscoöperatie, de overige partners zijn ook verrast door deze keuze. Hierdoor zijn 
de gesprekken over de integrale jeugdgezondheidszorg niet meer verder gevoerd en is besloten om de 
ontwikkelingen rond de keuze van Thebe en de transitie jeugdzorg even af te wachten. 

De GGD West Brabant heeft op verzoek van het Algemeen Bestuur onderzocht of het mogelijk is om de 
uitvoering van de JGZ 0-4 jaar van Thebe over te nemen. Er is opdracht gegeven aan een extern bureau 
om de mogelijkheden uit te zoeken. Hieruit zijn een aantal scenario's gekomen, een van deze scenario's 
is de overname van de JGZ 0-4 jaar voor alle 18 gemeenten. Tijdens de vergadering van 30 november 
heeft het Algemeen Bestuur van de GGD de intentie uitgesproken om de jeugdgezondheidszorg voor de 
0- tot 4-jarigen in een aparte stichting, onder aansturing van de GGD, aan te bieden aan die gemeenten 
waar Thebe de zorg nu uitvoert. De gemeenten die afspraken hebben met Thuiszorg West Brabant, 
waaronder de gemeente Steenbergen, behouden de huidige afspraken met Thuiszorg West Brabant en 
volgen de ontwikkelingen bij de overname van de nieuwe stichting. De gemeenten zijn nu in gesprek hoe 
deze ontwikkelingen en de invoering van de transitie jeugdzorg effect hebben op de wens om een 
integrale jeugdgezondheidszorg te realiseren. Ondertussen zien we dat op de werkvloer in Steenbergen, 
door de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin al veel beter wordt samengewerkt en de overgang 
op vier jaar voor zorgkinderen zonder grote problemen verloopt. 



Wij zullen, zoals eerder aangegeven, het traject rond de overname van de activiteiten van Thebe met 
interesse volgen. Daarnaast zijn we met de gemeenten in de regio in gesprek om de integrale 
jeugdgezondheidszorg een goede positie te geven in de transitie jeugdzorg. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. J.M.W.H. Leloux 
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